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Ö[]l§ÖZ

1971 de, adl sera ~eklinde olan "Les Etrusques
étaient -i ls des TUTcsf " (Etrüslder Türk mü wiler? )
d iye [runsizca biT küçük k i tap yaytnlamt~tlm. AThk
bugün, 16 Yll sürmü~ çetin uru§ttrmalardan sonra,
bu kitaba "Etrüskler Tilrk idiler" ad lm koyma7, su
rct iylc, keïui i sorumu cevaplandtrabilecegim kcnna
t indeyim.

Elb ette ki , "Etriiskler Proto -Tiirlc idiler" demi~

olsa id im, daha ilmî biT dey im kullanmt~ olurdum.
Fakat ger ek TÜTk trk i, qerelc TUrJe dili zaman tçmäe
(jyle bir siirck l i l i tc güstcrmi§lerdir lei, sadece Yü zY11
lara degil, Binsjtllara m eydan okumu~lardlr.

Etrüs klerin Tiirkiye Türklerini n dogrudan dog
Tuya atalan oldu klanm söylememiz §üphesiz müm 
kien degildir , Bnnunla Iiercuer, Etrûskierle biz im
-miisterel; ataZara sahip oldugu m uz da muhakkaktlT .
Bc§igi Or ia A sya 01an bu miiste rek: afaZara ben bu
l.:ita ptr: "Eetci Tiirkler" tuinn eerdim . BelirtC1jim le i,
sijz ko nu su. Eski 'I'ûrkl er çok: çok e:ski T'iirklerd ir,
Onlar m. d ili Alman tü rkologlarmm ' la!f tü r k i sch" d i
'!Je adl al1 d lrd lklan di lin çeklini henûz ulnumusti , $u -
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tilt da söyleyim ki, A nglo-sakson tlirkoloç larm kul
Zandtgl, ne idügü belirsiz "Turk te" kelimesini ben
dogrudan dogruya y ok ja rzediyorum.

E trüskler ûzerind ek! incc1emelerim"in daha ba
çm üa, Fransiz etrüskologu Raymond Bloch'un biT
görü§ü beni çok etkiledi. Herleesin urkeolojiye ve
~rkeol~gl~ra t.a pit gt bir smul a, bu bilgi n a§agldaki
tsabetlt sozlen söylemek cesare t ini gösteriy ordu .'

":" kartsik ni telik teki tarihî problemlerle kar
~ala~tIglmlz zam an, arkeolojinin sagladlgl bilgileri
yoru mlamak ancak Iengüistik gibi, din ler tarihi
gibi bilimlerin ya rdr rm He mümkün clmaktadir. Su
veya hu kavmin özel1iklerini ve baska kavimler He
ili !:,ki~e.rin.i belirtmek için din ve dil 'alanmda ki bilgi
l~r blrincl derecede önemlidir" (t'L'ancienne civilisa
SIOn des Etrusques", !ngilizceye çevirisi , s . 71).

Etriisklerle Eski Türkler ara slnd.:! yapft glm kar
§l1aJitrmalt incclemeler s irasmda, y ukarldak i sattr
lar bana kl~avuzluk cut . Incelcmelerimin sonucu ola
ra.k meydana gelen bu kitap iki bölüme aynlmt::>ftr :
Dm He ilgili böZüm, Dil He ilgîli bölüm.

Eitaba bir de sanat ile ilgili üçiincü böZüm ek
~~m~ek,.Jl~yvan iislû.bunda olan Etrüsk senatv He ayni
us luptak z Orta A sya, özellikle tstcit sancti arasmdaki
çarplcl benzerligi ortaya koymak büyiik ist e§imdi.
Bun~. y~?~.rsam. ld tabtmm yaym lmlmas lmn gecikebi
lecegt du~wzces i boni bu is tcgimi yeriJte getirmekten
al zkoydu.

Onun için, bu lJnsözün ilk satz rlarmda söz koml~

su edilen küçük kitabm 1974 de yaYlnlannu~ füTkçeyo
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çevirisinin sonunduki resimleri bu k ita ba da, kieo a
çtklamalarla al11H~ bulunuyorum. Bununla beraber,
konu: ile ilgilenenler e §u iki eseri taVl'Jiye tmek is
t erim .' Etrüsk sanatf. tçin Raymond Bloch '...n liL 'A rt
des Etrusques' adlt es erini (11 Parnasso, Milano
1965), Tilrlc sc nati için de, Gründ Kitube vi taraj m
dan yaymlanmt§ bulunan "Le Tré sor des .'k y t hes"
(Paris 1969) adlt esert.

Etriisklerin Türk soyundan olduklar111u daiT gä
ril::> yeni degildir . Y ani bu görii§ii ilk äe!« or/aya atan
asla ben degilimdir. Tarih ve tarihi ara Jftrmalara
merakt bulundugu ïierkesçe bilinen, Cumhuriyet imi 
zin kUT11 CUSU Atatiirl..: Etrüsklerin Tiirk S01J undan ol·
dul..:lan görü$iinde idi.

Faket bu görü $, yani bu t eert çük dah a eski
dönemlere dayantr. Söz k onusu tcor! Onclokuzuneu
yüzyllda Bahh bilgin1er tcrajmdati o'rtay ,'1 atl1mt§
txr. I~uras~ gariptir kt, diinyamn Etrüskol( ji u zman
lan bu bilg inlcr in ad1artnt da, eserlerini de anmamak
tçin büyük özen gösterir1er.

Etrüslclerin Tiirk soyundan oldul.:1ar ilw inanan
BaftZt ta rihçiler bir tane il..:i tane de (kg il(!:r. Ben bu·
rada aralan ndan bir Ingilizi, bir Fransun, biT de bir
Avusturyallyt zil.;;retmekle yetinecegim .' "Etruscan
researches" adlt eserin y azan /saac Tai/lor, "La lan
gue étrusque" in yazan Baron Carra de V aux, bir
de " Die Herku71jt der Etrüskler"'in yazan lVilhelm
Brandenstein.

9tW 1l kabul etmel; läzwultr ki, Etrüsl~ lerin T ürk
olduklaruu söylemi§ olan bilginlerin clayandtklan de·
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lilIer her zÇlman pek saglam degi ldi. Ozellik le Zen
güi3tik deliller ya yetersizdi} ya da yar.ll)J bilgilere
dayanmakta idi, Meselä, baskaca çok aydmlatlC1 kar
;ula§trrmalar yaprnl§ olan lsaae Taylor etTÜSkçe ile
tii rkçe kelimeleri ka r§11a§tlrmaga kaU,hgl zaman.,
dogrusu zaYII ka1lyordu. Çünkü arada biT} tü rkçelcg
mi§ olmakla beraber asb aTapça olan kelimeleri, bi
Ter türkçe kelime imi§ gibi} öne sürmek hatasma dü 
~yoTdu .

Evet, dedigim gibi, btt kitapta savundugum f ez
bana ait degildir. Ancak bu tezi isbatlamak için i1en
süTdügiim delillerin hepsi bana aittir l..enimdiT Bun
lar sablrl1 ara§fzrmalartn ee yogun dïÎ§i'nmeleri~ ÜTÜ
1lüdür.

Ru eserde Etrüsk adlt PToto-Türklerin !talya
ya ne zaman, nas ü ee kaç dalga halinde geldikleri
SOTtltlUnU bir taraja blrakmagt uygun gördüm. Hu
sorun, Allah ömür cern-se, bundan eonraki eserimin
k011USU olacakhr. Bununla berabcr, §imdiden säyleye
bilirim k i, E trüsklerin ltalya'ya göç dalga larmdan
biri Ege lC1ytlartndan ve Ege adalarmdan gelmi§tiT.
Çünkü Orta A syalt oZan göçebe Proto-Til rkl er, l tel
ya'ya gclmeden önce biT kaç nesi l boyunca Pelasç,
Turha n veya Tu rhan-Pelasq adlan yle oTalarda ya
?amt§lardIT ( PauIy ve lVissou:a Ansi7..1opedisine ba.
k llsm ) .

Hu kitabtn yaztlmasl iTe sonuçlanan ara~ftTma.

ll1T1m slTasmda, bazi §artlar bana yardmwi olmu§tuT.
BWllann bO$ltcaSl, ayni zamanda tarilu:i, clilci vc hu
l:ukçll olan t'e Et riisklerÎ inrelcmek için altml~tndan

Sonro italyanca öyrcllmefje ba~layan rulrmctli baOOm
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Projcsör Sadri MakS1ldi Arsafm} sonuçlanmamt)J
ara§tzrmalarznda} kullanmaga niyetli oldugu. mctodn

°bilmemdir.

lIirbirinin zuldt diyebilecegim iki Türk lellçesi
ni} modern Tiirkiyc'nin dili olan lellçe He Kazan lell
{csini protik olarak bilmem de i~imi kolayla§tlrm l~

tsr, Elbctte kt , ba§ka Tiirk lehçelerini de incelemeg6
ijzen göstermi§ ee Yckut, çavu§} Uygur} KlrglZ sss
lüklerini didik didik etmi§imdir.

D ört Bah dil inden bQ.§ka} latince ce italyanca
bilmem de, çall§malanm sirasmda çok yararlt ol
mu.,tttr. Etrüskler llakkmda Jtalyan. dilinde ne ya
ztlmr~sa, Q§agr yukan gäzden geçirm~~imdir.

Dt§i§leri gärevlisi olarak l talya'da gaçirdigim
dört Y ll içinde Etriisklerle ilgiU olarak görülecek ne
varsa gördiim, gczilecek 'I1eresi t'arsa gczdim.

Etriiskolojil-;o-türkolojik çalr§malanm onalh YII
dan bcri sürmektedir.

Bu: kitabl yazarken çektigim en büyük sllmrh
istedigim bazi ld taplan el altmda bulunduTamamnk,
ba§ vurmak istedigim bazi eserlerden yararlanama.
mak olmu~tuT. Ankara He l stanbul'un hem kütüpha
neleri, hem kitapç: ma gazalart E tTüslcoloji gibi ko
nula r balclmmdan jak irdiT.

Dl§an dan k itap getiTtmek ise} ülkemizde hem
ZOT, hem de masrafltdlT. A llah'tan Roma lcentinin
zengin kütüpllanelerinde çal!§ttgtm s!ralarda, bol bol
not alml§1m ve isabet olmu~ ki, Roma kitapçdann
da Elrüsklerle ilgiZi olarak ne bulmu~sam satm al·
m1~m.
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BUTada bu ayrmt2lardan e öz ediyorsam} bu, Ray~
mond Bloeli. Jacques lIeurgon gibi Frans tz etrûsko
loglarm m cserlerinin orijinalinden degH de} ingilizce
ye veya italyancaya çevirilerinden yararlanmt§ 01
mamdan dolay~ öz'Ür di1emek içind ir,

$imdiye kadar apayn iki dünya olan Btrûeko
loj i ile Tiirkoloji uilimlerini bu eser, 7w nusu icabl}
yakm1a$tlrmakta} birle#irmektedir. Çunkü §UTaSt biT
gerçekNr ki, türkolog1ar qeneîlikle eirûskoloji ile
ilgilenmezler} etrüskolog1ar da, is tisnalar biT tarafa
btrakl1trsa, dünyada fürko loji diye bir bilim bulun
dugunu bilmezler. Bundan dolaytd2T ki, k itapta de
lil1erimi sunarken, yaptlgzm bazt açlklamalar her ik i
alanm uzmanlan için gereks iz gibi görülebilir. Her
iki tarafm sabzT ve ho§göTÜsünil Tica ederim .

Ekim 1984

Y uka Ttdaki satular 1985 y 21t1'!m ba$tnda Çtkan
[mneizca ki tabtm için yaztlm1~ (jnsöz'ün türk çe'1j e
aynen çevirisid ir. Bundan sonra ki sahr1aT ise ki ta
bm çevtri si sirasmda , fasll ve bölüm 1erde m~dana
gelen llegi§iklikl erin sebebini anlatmafjt amaçltyor.

Franstzca kitap Çtkhgt zaman) [ronsizca bildik
lerin i tahmin etli§im bazl dost ve tantdtklara birer
tane göndermi~tim. Aldlgtm te~ekkü'i' t-"C tebrik m ek
tuplarzndan ve ba~ka reaksiyonlard!ln anladtm ki ,
Tiirk aydznt Etrüskler hakkmda hiç bir ~ey bilmi~

yor. Sadece aydmlarmt? Universite Profesörleri de.

.'

I
I
i

Zama mmtzda uzmanla§ma feléiket haliYli alml§.
Tarih profesör1eri uzmam oldu klart ta~ihi dönem le
ilgileniyor, 0 almuIa alléime kes iliyor, fak at diinya ta
rihini, insanlik tarihini bilmiyorlar. Bu yü~den to
rihi perspektijten mahrum oluyorlar.

Bu gözlem imin et7dsi He} k itabtm m tiiTj';çeye
çevirisine Etrüs kleri, onlarm medeniyetini ve mede
niyet tarilundeki roîter ini tamtem ve açlklaycm bilgi
Ier ek lemesie kaTar verdim. Bu bilgileri içine alun
fa81zn ad~ olsa olsa Giri~ olabilird'i. Niteki m öyle oldu.

Adt "Les Etrusq ues éta ient des Turcs (Pl'euves)"
01an tronsizca Icitabmn 1I1aY1s 1985 t e tor lanacak
olan Etrüskoloji Kon gresine yeti§tirmek için acele
yazml~tlm . Ki tap biT an ev vel çlksm 116 bir an ev
vel bczi bilg inlere da{j1ttlabilsin d-iye, delil ni teligind8
olmayan her ~C"lJi bir yana blrakmt~tlm. O" un için~

dir lei, Onsözde ~öyle diyordu m :
"Bu ese rde Etrüsk adh Proto-Türkler in Ital 

ya'ya ne za man, na erl ve kaç dal ga halinde geldik
lui sorununu bir t arafa biraki yorum. Bu sorun, Al
lah ömür verirse, bundan so nraki es er imi n konusu
olacaktrr" .

Aradan zaman geçtL. BiT az dalu» Yt: ~~landJm.

Kaderin bana 0 kitabl yazmaga ve bas tirma-ja [trsa t
vermefeceiiinden korkmaija ba~ladlm. Bu sc 'f- f'>['7e söz
konusu k itap için ytllar boyunca top :adtgtm not1an
ue bilgileri özetleyerek} bunlara ki tabm tür7' çesinde
ver vermege 7m rar verdim. Böylece On-bil.1i1er bö
lüm ii ortaya çlkh. Bu böZümü Birinci BöZüm yaphm.

Bu Onsöze son ve rmeden önce, ~u aç.klamada
bulunmaga ihtiyaç duyuyorum :

7
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1967 ytltnm sonunda, görevli olarak Roma'ya
gönderilip de, orada turistlerin nassl, çeur gelmez,
EtMk mezarltklarma ko§tuklanm, na.sllEtrüsk mü
zelerinde Btriislc sanat eserlerini seyretmege doya
madsklanm görünce, §u zinci rleme dü~ünceler es
duygular geçti içimden :

Batihlar Btrûektere büyilk deiier veriyorlar..•
Bat ihla r Türklere lüç deger vermiyorlar...
Ah, Etrüsklerin Türk olduklan isbat edilebilse!

, Görülüyor ki, Etrüsk muammaSH,~ çüzmege ee
kuiemli diplomat ikcn, etrüs7wlog olmafia karur ee
risimde ilmî meraktan çok milli duygu, etkili olmu§
tur ,

Ancak metodumun, kayna7claTlmtn, delillerimin
ilmî olmasma büyük özen gösterdim.

GiRi~

Etrüsklerin mensei, asrl adi ve dili konusunda
Etrüskoloji bilginleri arasmda fikir ayrrhklarr bulun
dugu halde, bir noktada hepsi ayni gürüstedlrler :
o da, Etrüsklerin medeniyet tarthinde önemli yeri
oldugudur. Gerçekten, bugün ltalyan müzelerini, Lou
vre Müzesini, British Museum'u dolduran Etrüsk
sanat eserleri yüksek bir medeniyet seviyesini göste
ren, Inceligi, miikemmelligl He göz kamastiran eser
lerdir .

8

Eylü! 1986

Adile Ayda

(

I

Bilindigi gibi, Bah medeniyetinin temelleri Yu 
nan ve Roma medeniyetleridir. Roma medeniyeti Ise,
bugünkü tarihî ve arkeolojik incelemelerin leesin
olarak isbat ettlgtne göre, pek çok unsurunu Etrüsk
lere borçludur. Misal olarak baza alanlardaki Etriisk
tesirine isaret edelim :

Romaltlar siyasî ve idarî kumlus sekillerlnin
l;ogunu Etrüskicrden alnuslardrr. Mesetê , önce Eski
'I'üt-klerdckl "Aksakalhlar Meclisi" gibi bir Damsma
müessesesl olup, daha sonra yasama yetkileri ka
aanmis olan SENATO (Yashlar Meclisl) Romahlara
Etrüsklerden geçmlstir.
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Romahlar hem Idart, hem ASKERI TE$K1LÀT
modelini Elriisklerden almislardrr. Onbasrhk. yüzba
sihk, binbastlik görev ve unvanlan Etrüsklerden Ro
mahlara, Romahlardan da baska bah milletierine
geçmlstir.

Romahlardan evvel E trüsklerin Italya'da YOL

LAR ve KöPRÛLER insa etmls olduklarr bilinmek
tedir.

Ba takhklarr kurutma ve TOPRACI SULAMA
teknigini Romahlarm Etriisklerden ögrenmi!} olduk
lan ortaya çlkmH} bulunmaktadn-I').

Et"l~sklL't- oC-"'-- c Dk ~-<!: ";Id~ ~ ... ;J.L-
Baea l(}J:I,·t an 'k11AAma:-ve----WPRAGI--SW..::n\:MA

lekRigifl i RomaWfH'tft--EtroskleFden ö[;Fenmil;ï aldYk

tirdikleri sanat hazineler i He t an mmaktadn -lar. Ra

ma ku rulduktan sonraki ilk yIllarda Roma'yi, mey
danlar-mr, binalarrm, tapmaklanm hep baska Etrüsk
sehirlerinden getlrtilm is sanatçilar süalemislerdlr .

Romahlar- kuyumculugu E triisklerden ögrenmh}
Ier ve daha sonra Bah mill etlerine ögretmi~lerdir.

Avrupanm çes it l! müzclerinde bugün seyredi lebilen
Etrtia k mücevhe rle r inin güzelligi ve inceIigi insaru
hayran ve saskm birakmaktadrr ; F ranstz etrüako
logla rmdan Raymond Bloch diyor ki :

(1) H,H, Scullard, "The Etruscan cruee und Rome", Tha
mes and Hudson, London 19 67, 8, 62.

(2) Otlo J, Erende1, "Etruscan art" Pengum Hooks N ew-
York 1918, ' ,

10

"Bunlann e§i bugün yapllamamaktadlT, Bwqiln
kil kUYllm cular Etrüsklerin bu inceligi eldc etmegi
nasll ba*arabildiklerine akll erdirememektedi ler"(J; .

Yukandaki bilgilere sunlarr da eklemem yerin
de olur ;

Eski Çagm Homeros'tant"I senraki en bü yü k
çairi Vir j il'dir (Vergilius) . Virjil bi r Etrüsk idi(S).

Eski çagm en büyük matematikciai olan Pi t a
gor'uD bir Etrüsk oldugu söyleniyordu (6).

(3) Raymcnd Bloch, ' 'Tbe Etruscans", 'rnames and Hudson,
Londen 1965, S. 184,

(4) Homeros'un da soy bakrrrundan blr pelaag v·.~ya TrI>
yah ola bllecek lni dü~ünenler vardrr; Eu dü~Q:1ce asa

l:1dakl sebeplere dayamr:
I , H emeros Ilynda epepestede Pelasgla rdan da'me sem

pa t! ve hatta büyük hayranhkla s6z ecer. Onlar l~ln

"nàhl " eiretun k ullamr,

2. Yunanhlar1a Troyahlar arasmdak! saVa!fl a: te u r k en .
Troyalllann hepain! as ü ruhu, cesar. eev mIl gös..
t er tr . Yunanhlar tee, sinst, kurnaz, entrikacr yalanCl
du-la r , Troyahlan silàh ve sevas gucü üe {,,,, t il , bile
ve yalan üe ma~lup ederter.

llu cpopeyt bl r Yunanh mn yazdlg-ma lnanmak gUç ,
H ätrra geUyo r k t, !fair çok iyt yunanca bllen bl r
Musyalt, Lukyah, Karyah da otmue olabilir ,

(5) J acques B eurgon, "La vit a quotid lan a deg ll tct ruscbt-'.
11 Sa gglntore , xrü anc 1967, S, 78,

(6) Ala ln Hua, "Les Etrusques, pcuplc secre t -', lt alyancaya
çcvtr ts t, 1959, S, 187 ,

P ltugor- ayni zamanda Yunanhlarm re; desinden
çok farkh, tasuvvura kaçan btr felsefeye sah lp bir d ü

IJIUnür ld i,

11
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Bize göre Pitagor ltalya Etrüskl erinden de
gildi, 8 isa m adasmda dogmus ol duguna göre, blr
pelasg Idl. Fakat bu aym hesaba gellyor. Çünkü
Etrüsklerle Pelasglar ayrn dili konusuycrlardr .

Bugün Avrupa müzeler inde ese ri er inin canhh
gl He Phldiae'tan ve Praksi t eldcn daha çok hayran
11k uyandrran beyk eltras Vulka bil' Etrüsk idi (7).

Vulka'nm eserlerini seyrettikten sonra Phidias'·
inkilere göz atmca, insana öyle geliy or ki, bu hey
kel terin temall ettlgi yaratIklar uykudadrr.

E trüsklerln meden iyet ve kül tür sev iycs lni gös
terrnek için, zanneder sem, yukarrdakl misaller ye
lcrlidir .

özetle, Etrüskler Bü yük Atatürk'ün Onuncu
YI1 nutkunda s öztin ii ettigi "TüRK'ttN UNUTUL·
MU:;; BûYû l{ 1lEDENI VASFI VE BûYûl{ MEDE
N! KA BIL1YE T1" nin mükemmel temsilcilcridirler .

Degerli et rüskolog Christopher Hampton "The
Etruscans and the survival of Etrur-ia" adh eaer in 
de s öyle der:

"Btr iislc milleU ölmemi§'tir. K ült üTÜnün yok
edili?ine, bu lcüztüre Romaltlar taraf:il.dan sahip çt·

Bu bize sunu hatn-la tr yor kl, baznarma gëre. Yuna
nrstan'm ycti!jtirdl~i 7 filozof (" les sept sages de la
Grèce" j arasmda Türk vcya proto.rrürk oklultlarlnt Is.
bat edecegtmta Iskütcrdcn otan Anacharsls de vardi.

(7) xïasstrno F a llotl no "Etruscologfa", H ocpIl, Mllano 1968.

e. 291.

k ilnuisnui ve onyedi onsekiz yüzytl müddetle unuiul
mu§luguna raámen, bugün art!k Roma medeniyeti
nin -perdesi arkasmda, gerçekte ba§ka bir milletin
bulunduguna dair emare ve deliller o·rtaya çlkmaga
baslads. Bil, mill et vas t! vc karakteri baklmmdan Ro
maltlardan ( Lätinlerden) tamamiyle [arldi id i. Ro
malslar Yzma nlzlardan ne kadar farkl! iee, 0 kadar
[crkls ,.. Etrüsklcr Romaltlarm ijtiralanna, toplum
içinde horlanmularvna, Roma /mparatorlugu bir
Hrist iyan Devlet olduktan sonra lu ç kimee tarai m
dan önemscnmemeterine ve kendûeri ile ilgili bü!ün
tarihi. ve edebî me tin lerin yok cdilmi$ olmasma rag
men, hayat iyetlerini korumu~lard!r"(8).

Hamptan'un "Etrüsk milleti êlmemist fr ... Et
ru skier hay at iyetlerini korumuslardrr" dernekten
rnaksadr sudur :

Milûddan se nraki Binyih n ortas ind an itiba ren
Avrupa iizerine çöken Ortaçag karanugmdan, tkinci
BinyI1m bas mda ilk SIYITlhp çrkan Etrü skler olmus
tur, Daha dogrusu, baska isimle, onlarm torunlarr ...

Bask a Isim dedim amma, ashnda baskahk yok
tur, bazulma , deforme olma dururnu vardu- artada.
Yani t eläffuzun dcgismesl.

Làtinler Etrüsklere TUSKt derlerdl (Látince
yazrhst Tu SctL Ortacag yüzyrllarr içinde. toptan
L ûtln di li bozulurken, "Tuski" kelim csi TOSKA 01
mus vc ay rrca sonunn bir N harfi ge hn istir. Böylece
E t rü skler in torunlarma TOSKA N denm is vc Tos
kanlarm oturduk lan eografî ala na TOSKAN A adr

(8) Victor Gollancz Ltd, Londen 1969, s. 248.
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verilmisfir. Biz türkçcde Toskanlarm yasadrklzrr böl
geyi esas alarak, I talyanl arm "Toskan i" dedi klerl ve
"Toscani" yazdrklarr ke limeye TOSK ANALI diyo
ruz .

Iste ltalya' da ve bü tü n Avru pa'da Ortaçag u
yusuklugundan ilk uyananlar Toskan ahl ar olmus tur .
ttalyan R önesansrm baslatanlar onlardrr. Baska de
yimle, 1talya'daki Prolo-Türkler veya Tü rkler Lá
ti nleri yal ruz bil' defa (Eski Çagda) cahillikten ve
Ilkellikten çekip çrkarrrus ve medeniles tirmis deg il
Ier , bunu Ortaçagm sonunda, ikinci defa yaprmslar
drr .

Ortaçag yilzyrllarr içinde Italya' mn baska böl
gelerdekt sehirlerf birer kasaba haline ge lirkcn, Tos
kana 'daki E trüsk sehi r lerl medeni seviyelerinl koru
mus lardu- ve hattá, Toskana'da bazr eskl önemsiz !je
h irler geliemege baslamietrr : Mesclà, F lcranaa.

M.S. XIII. yüzyrlda Floransa hem 'I'oskana'mn,
hem Italya'nm kül tür merkeal idi. Rönesans hareke
ti Fl or ansa' dan bütün Italya'ya, daha sonra büt ün
Avrupa'y a yayrlmis trr. Rönesans çagmm basmda ye
ti..sen hilyilk satr DANTE Floransahdrr, yani Etrtlsk.

Sa dece Rönesans döneminin degil , bü tün zam an
larm en ' büyük heykelt ras i M!KELANJ Floransalt
drr.

Bütün za ma nlarm en büyü k ressami L EONAR
DO DA VINCI F lcransahdrr ;

Hosap edilmis ve gdriilmilstür ki , ttalyan Rö 
nesansmdakl salr, yaznr ve aanatçilarm yüzdc dok -

14

sam Tosk an ahdrrlar. Toskana'da ve dzellikle Fl or an
sa'da medeniyet yeniden dogup gellairken, bil harabe
halinde olan Roma'da hulk Papal arm sefi"i dikta
törlügü altmda inli yordu.

Toskan ahlar arasmda, sanat ve edebiyat ala
rnmn drsmda da büyük adamlar yett smlstir.

NAPOLYON'a "Sen ki Korsika hsm..." dendigi
zaman, çok krzarmis. Çünkü aslen 'Toskana' hdrr.
Ailesi Flcransa'dan Korsika'ya göç etmilJ(9J.

Napolyon 'un fàtihligi ve Cihan H àkimiyeti ide
al ine tutkun clusu acaba damarlarmdaki Tü rk ka
rundan mi geliyordu ? (10)

Sunu hat rrlat al rm ki, Floransa bugti n de , bi l'
bakrma ttalya' nm kû ltür me rkezidir ; nas il kl Tür
kiye'nin kültür merkezi Ankara deg'il, Iatanbul 'dur.

tn san dü sünüyor : 1985 yihrun basmda Fl or anaa
ile !st an bul'un ik iz sehlr ilán edi lmesi bi r tesadüf
eser imidir, yoksa kollek tif suuralt i denilen seyin iki
tarafh tecell lst mi ?

(9 ) "Encyc lopaedia llritannlca", 1970, cü t 3 e. 8D8.
(10) K an çekmia olacak ItI, Napolyon b l r a rah k Osmantr

P adlgnhm in hlzmetlne gf rmegf düsünrnûs ve buna teeeb
büa de ctrnts, p'ak a t 0 sn-ada parts'to cerey an eden
baar otaytar kendlstnl bu tasavvur-dau vaz gcç ~ l'ml,~tir,
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Ön Bllgtler

Türk rrkt, varhg un sürdürcbilmek için göç lere
basvutma k zorunda kaldrgmdan . en esk i zamanlar
dan beri kollara ayr rlnust rr . Bu kol larm he r bir-i,
sapma kadar Türk kalmakla beraber, aYTI blrer
ad alnust rr .

Bu suretle, hem dini Inama ve törcler . hem
dilin özelli kle r i koJlar a rasmda bölü:m~ü~ ve dag11.
rrustrr. Bir kolu n bagh ka ld lgl belir li t öre bl r bas
ka kol t araftndan terkedilmis . falan ea kolun leh 
çest nde dipdiri kalan su veya bu ke rirne bir baska
kolun dilinde unutulmustur,

Eize göre, esas gövdeden tarih öncesi bir d ö
ncmde ayr tlmis bir da l olan Etrüakler da ha son
raki d ûnem de bu g ûvdeden ayrrlrrus gruplardan du
ha zeng in din ve dil mirasma sahiptiler. Bu se
beple, ka rs rlastrrmalartrmzda, E t r-iiskh-r in karsier-

BiRiNCi BÖLÜM

na tarihte ve cograryada bilin en bütün Tü rk züm
relerini çikarmarmz gerekecek tir.

Arkeolojik kazIlar sayesinde g it ti kçe tarihl
Iesen t nrih-önces i dönemlerde, Orta Asya ve Gü
ney Sibirya gibi ötcden bcri Türklerin yasadiklar r ve
bugil n bile daglarmm ve rrmaklarmm Tü rk ach tasr
drklarr böIge lcrde, çCllitI i se killerdc ad landmlrms kül
t ür ter ge lismistlr : CE YTU N, ANAU, NAMAZGAH,
KELTE MINAR, ANDRONOVO ve baskalart.

Bugiin Sovyet biIgin ve arkeologlarmm bu kül
tür lerin 0 zamana göre olgunlugu ve incelig;. karsi
smda, gözlerinin kama.!]tIgJ g ûrü lmcktedi r . Bunlar
"dan ikisini n gërüsler tni sunuyorum :

"." Dyle anla"ltyor ki, A kemell id f;eh itl§ah~

lan orooa (Orta Asyada) çok ilerlemi~ bi r medeni~

yetle kar~lla§m,~lardITo Gerçek ten oralartn yerli kül~

türler i, bir c rolsk, ~Q.§tlacak biT seviyeye yüksel.
miyii r"o

Bu hayranhgrn sebeplerf ni anlayabilmek için
Allm-tepe deniIen yerde yaprlmra kaz rlarm so nuç
larma dair asagrdaki satIr lan okuma rmzda yar ar
vardir :

...., A ltl1l -tepenin dogu taraiv r efah izleri taJ1
maktadtT... sokc klcr k cnü dört kö §eli bloklara aYlr~

ma k tadsr..o cvler iki otu rma odcr.-SU1dan} iki veya üç
ck odadan, bir holden ce bir mut/aldan olu§uyor ....
(Jy le anla~l11yor kil Tunç dev rinin ortosma dOgTU
ya,am l ~ olan bu illsanlar Kopet Dagm dan akan sel 
leri kullanarak tçrla lan suluyorlardl ... Genellik le el
sanatlan tie özellikle seramik sanah Z,uralarda en

11
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yü ksek geli?me noktaszna Tunç Devr inhl ortas'mda
yükselmi{>tiT... Eu d önemde, aym bölgede, madenci
lik de büyülc [Jeli~me göstermi~tir. 0 zamanlar ba.
klTa kur~n ile arsenik kan~hT11ml~ r;Idugu da on.
la*llmaktadlT... oltm ile gümü, dahil olmak iaere,
bütün ktymetli madenIer kullanl1ml§t IT..• çesit çeJit
mûcevhcrter ve süs e~yasl imal edjlmi~ oldugu da
görülmektedir. En çok alttndan olmak iize re, yüzük.
Ier, 1/uvarlak ve hafif çe konkavel aynulan, bilezik
Ier•.." (11)

... Dört k öseli mahalleler... topra3'1 sul ama usul
leri... el aynalari... mücevherler... bütün bun lar et.
rûskologlara pek yabanci gelmemest gereken ~eyJer.
dir, zannedersem.

Ve düsü nün ki. burada söz konusu olan dönem
Miläddan önceki tkinci BinyI1dJr.

(11) V. Masson and v.r, ,sarianldl, "Central Asla" Thamea
and Hudson, Londra ~972, s. 11, 11:'.i_122.

I

Türklerin ilk atal an

A - Pelasglar

Bazr aydmlarImIZ1D, bu kitaha. belki adim bi

le duymadIklart Pclasglardan ba.!}lam~l :a.~lrga.

yacaklarrm tabmin ediyorum. Onun içm , E~rus~ler

h aklundaki incelemclerimin ilk asamalart Uzen nd.e

birao: durmam gerckiyor :

Bende E trüsklere kanji ilg i uyamp da, w bu

ki millet hakkmda arasurmalarrma b3.'JladJ~

es bl ..k hayret içinde kaldim. Ç..ünkü bugün-zaman, uyu
kü t arihçiler in sadece Etrii:sk veya bu adm ~.

J Tyrrhen diye adlandirdikla rr tarihJnancasu 0 an
milletin eski Yu nan yazarlarmm pek ~ogunun eser

Ierinde 'I'yrrhen-Pelasg veya Pelasg-Tyrrhi'n olar~

zikredildikleri ni gördüm. Bu Pelasg adi veya mil

leti de nered en çrkryordu ?

18
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Eu sorunun cevabrm Almanlarm Eski ç ag
He ilgili en ciddi ve önemli Ansiklopedisi olan Pauly
ve Wissova'da buldum. Bu Ansiklopedide deniyor ki:

ua zamanluT, büyük ölçüde, Tyrrhenlerle Pc
lasglar bir ibirler iyle ka n$h n l1rlardl" ( 11J.

.Bas ka deyimle, Eski ç ag yazarlan nm çogu
Tyrrhenlerl e, yani Etrüsklerle Pelaaglart bir tutu
yor , onIan ayni millet sayryor larmts.

Ansiklopedilere göre, P elasglardan söz eden ~

ki Yunanh yazarlann basheelart sunlardir- :

Hezyod, Hekate, Herodot, Tüsidid , Hellanik,
Kallimak , Strabon, Bizansh Stefanf")

Fransrz ve lngiliz yazarlan, nedense, Pelasglar
la pek Ilgflenm emiël erdir. Italyanlar daha çok P e
lasg diye bir kavmin tarihte bulunmadrgmr, bunun
Yunan hlà rm bir uydurmasr oldugunu iddia etmek
Için Pelasglardansöz etmlslerdir. Pelasglar tizerin
de ciddi eserler vermis Alman bilim adaml armm
bashcal ar r ise sunlardn- :

Beloch . Fick , Treid1er, Meyer, Ehrlich.

Eski Yunan tarihçilerinin ve Alman erastm
cilarmm eserlerinde P elasglar hakkmdu buldugu
muz bilgi ve. neticeler sunlardrr :

(2) Pauly un d W is sowa, "ReaIenc ycIopaedla der Altertums.
wtseene cbert'', Stu ttgart 1949, csn VII A 2, B. 1909.

US) Bu a dla rm Irnläsr almancada baljka , r reneiacede OOljka
oldu~ lçln bunla n tü rkçe okunugla rma gë re ya.zmatt
uygun E"ördUm,
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1) Pelasglar kuzeyden gelip Yunanist an'da
yerl esmis bir kavim idi.

2) Eu kavim durmadan yer degh;tirirdi, yani
göçebe Idi.

3) P ela sglar oturduklan bölgenin veya ken di 
lerini yöneten önde ri n adma göre, kol ayen ad degi l}
tirirlerdi.

4) Pelasglar Insaatç r ve Imaror bir mill et idi.
Yunanis tan'd aki bir çok meshur eski kentleri onlar
kurmuslardir.

5) P ela sgl ar M.O. 3000 civan nda Yunanistam
tettlê edip, oranm çesltll bölgelerine yerlesmislerdir;

Yukartdaki bel] noktaya tarihçiler tarafmdan
Isaret cdilmeyen, fakat dil ciler in keain bir sekilde
isbat ettikleri su gerçegi de Iläve edelim :

Etrü skçeye çok benzeyen pelasgca HtNT~AV

RUPALI OLMAYAN, agglutinatif bir dil idi,

Pelasglarm Türklerde de bulunan yukandakl
özellik ler ini ögro ndfkten sonra, onlar hakkindaki in
celemelerlmi derlnlestlrmek lûzumunu duydum. De
rlnlestlrdikçe de bu kavmin Prote-Türk bir kavi m
olduguna yeni deliller karsima çrkt t. Meselû, Limni
adasmda, P elasglar tarafmdan birakilrms, Hint-Av
rupah olma ya n ve etriiskçeye çok ber.zeyen yaz rtla
n n bulunmu s olmas t... Ve, meselû, Lä t ln bilim adami
Varron'un "Pelasglarm dili nde küçük dagterm adr
TEPAE 'dir" dernis olmasrf"),

( 14.) Jaaac Taylor, "Etruscan res-earches", Ma cmilla n and
Co" Londen 1814" s. 330.
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Yukarrdaki sebeplerle, 1970 yrlmm MaYJs aym
da Rama Arkeoloji Enstitüs ünde verdigim Konfe
ranste Pelasglar üzerinde önemle durdum,

On yrl sonra, 198D'de, Belleten dergisine ver
d igim "Pelasglar kim id iler?" bashkh yazr , büyük
gecikme ile, derginin Temm uz 1982 tarihini tasr
yan aayiemda yayinlandi, Söz kon usu yazr bu ki t a
bin sonunda okuyucuya aunulmustur.

1985 yihmn Mayrs aymda. Ankara'da toplan.
mts ola n "Tarih te Türk Devletl eri" Sempozyu.mun
da okudugum "Tarfhin ~afagmda iki Türk Devleti"
adh bildirimde de. kaynaklar göstererek, Pe lasglar
dan söz ettim. Bu bildiri de ki tabm somma eklen
mi~ti r( lsl.

Pek tabii olarak, "Türk DevletIeri" sempozyu,
mund ak i bildirim çok kisadrr ve özetlenmis bilgil er
vermektedir. Belleten'de çikan yaztm ise , da ha kap
samhdi r . Okuyu cu bu fash okumaaïna ara verlp, SÖZ

kon usu yazryt okursa, ~agldaki satrrlari dah a iyi
anlayacaktrr.

Pelasglar, yukartda da belirttlgim gibi, ~a~
yukan Miläddan 3000 yrl önce, Orta Asya'dan ge
lip, Yunants t an 'r Istü ä etmislerdir-, NasII ve hangi
yolla rdan geçerek? Daha sonraki dönemlerde Hun-

(15) Sempozyum'un dilzenleylcllerl, mlli lye t~ 1 geçlnen ban
Prof csö rl er dc yaygm blr ejtl!lm olan ANADOLUCULUK
sebeblyle otsu gerek, tutanaklann ba snmasr errasmda,
benlm blldJrimin m etDln i yn-tip atmaktan ~ekJnme~

lerd ir .
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lar, Avarlar, Humanlar, PecenekIer Balkanh:.ra gel
mek için hangi yollardan geçmü}lerse, 0 yollardan
gcçerek... ( 16).

Pelasglarm Yunanistan'a Vardar nch, .in ki 
yrlarmi takip ederek gtrmie olduklan anl aeihyor .
Çünkü ilk yerlc!}tikl er i bölge Tesalya'dlr, yam bu 
gün Selänik sehr inin bulundugu havali.

Çesitli kaynaklara göre Pelasglar, daha .sonra ,
~u bölgeleri iegal etmislerdir t Beotya, Argo' Is , At
t ika ve Arkadya. Arkadyahlarm Pelasg oiduklanru
Heredot da s öyler ,

Bili ndigf gib i, Yu nan ist an'm hemen kuzeyinde
Makedonya vardir. Makedonya'ya cs ki Yu nanhlar
Pela (s )gonya dertermis. yani Pelasgla r ülke:'S~... ö~~
Ie anlasthyor kj, Pelasglarm bir kisnu Yunanis t an a
gi rip ye rlesirken, bir kramr da Makedonya 'da kal
mistrr ( IJ) .

Pelasglar Yunan ist an' a geli rken etbettc ki, tek
bir onderin, tek bir se fin kumandasr altmdn idile r .
Bunu n netices i olarak, Yunanistan'a yerlestlkten
aonra da me rkezi bi l' idareye bagh hulunmug 01
duklarm~ diîsünmek tabi îdir. H erodet'un " Bir za-

d "rdi " (" ) kmanlar Yunani st an' a PELASGIA em !]e •

(16) a) R cné orcusset. "L'Emplre des steppes".
b) Mn rqunrt, "O be r das Volktum de r x cm en en''.

(17 ) 0 Makedonyu k l, orada Bilyilk tskender dotaca k ve
Yunanlilarla sa vas rp. onlan estr haltne gettr ee ek tf r ,

(18 ) "Hcrod ot us ", tra nsl a t ed by J . Enoch pcweü, cicrencce

P rees , oxrcrd 1949. CUt I . 8. 75.
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Iindekl ifadcs i ise , Pelasglarm siy asi bakrmdan Yu 
na nis tan'm tarnarnma, hem de uzun yüzyrl lar boyun
ca, häkim olmus olduklarrm g östermektedir . Bu se
beple, bir Pclasg devletinden söz edehi ldiglm iz gibl,
bu devletf tarihteki ilk Türk Devl etl olarak kabul
cdebllecegi miz de s üp heslzd ir.

Eu konuda bir ttalyan bilim adamr, bakimz , De
diyo r :

" Yunanlllar bu ta rihi bölgelerc geld iklerinde,
ken dine mahsus dini olan ve DEVLET OLARAI(
ORGA N /Z E OLMU? , ba~lm .rk tan ola nlarla (Pe
las glarla ) kaT~lla~m1§lardlr"(l9) .

Zira, M.Ö. 2000 civarmda, Yunanistan'a yine
Kuzeyden , He Uen ler gelir. Hellenler Pelasglarm bes
brraktrklar r yerl ere yerlesî rler. Eu Isgal in savaesia
olmus cldugu aannedllmektedi r .

He llenier medenlyet bakimmdan Pelasglardan
çok etki lenmialerdir. Atinahlar, üzerinde henüz kur
ban kes mege mahsu s bir tastau baska bil' sey yok
ken, Akropol 'ün etrafma duvar ördürmek latem is
Ier, bu nun için Pelas g müteahhitlere basvurmuslar
mr . Bu duvann bir parças l ha1ä yerinde durmakta
ve turi stl er t a rafmdan görülebllmektedir .

Pe lasg dilinden HellenIerin diline pek çok ke
llmc geçmiatir Hint-Avrupah olmaya n hu ke lime
Ier -i bugünkü Batrh dilciler ne yapacaklarmi b ilerni-

(19) Otorgte P asqu alf "r'agt ne meno strevage ntt" , Lans out
ccttoro, Firenzc 1935. s . 157.
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yorlar. Baska çare bulamaymca, bu kelimelere uygu
lamak için, "pré-he llénique" (H ellen-öncesi) , "medi
terran êen ' (AkdenizIi) , "asi anique" (Anadolu' lu?) ,
"egéen" (eg eIi) gibi acayip ve anlamsrz sifatlar icad
etmislerdir.

"EgeIi" srfatmt lead eden Albert Severyns adh
Belçika'h bil im adarmdir. Severyns, ku llandigt bu an
Iam srz s rf a ta ragmen. bizim görüsümllzü dog rulayan
:!.~agldaki sabrlarm sahibidir :

" Y unanlllar, kendilcrindcn daha kiHtiirl ii olan
Egclilcr dcn br onz, kalay, kursum- dcmir c e tuü t á
"mc..dcn'· anlamuulaki kelimeleri alm~"lard~r"el).

Alb ert Severyns bu kelimelerin H int-Avrupa'h
olmadigrm söyl emekten de çekinmiyor.

Ayrrca, "cgeli" stfatmdan arada bir vazgeçip,
Paul Kretschmcr'in 1925 den öncekt g ürü sllne katr la
rak, "pélasgique" sifa t mi kullandrgr da oIuyor. Ve
etrüsk çenin Pelasg dilinin blr Iehçeai olabilecegtni ka
bul cdiyor (2 I ) .

H ammerström, Devot o, Charskin gib i dil bil
ginleri Yunan di lindeki Hint-Avrupah olrnayan ke
lim~leri etriiskçe kelimelerle karsrlastrrmtsla r ve bil 
yük benzerlikler bulmuslardtr t' "). H at t ê, baai saf

(20) "Grèce et Proene _ Grient avant H om ère", P re ssoa
tjntvcrst tetres de B ruxell es ( ikinci baskn , 1968, s . 41. 42.

(21 ) A yn i csc r . a. 43, 44 .
(22) A ,J , Ctiarsktn " Zur Deutung et rüsk tscher Spr uchdcnl c

maeler", 5. 18.

25



araatrrmaerlar bu ndan Etriiskler in Yu nanlt olduk
larr neticesini bile .çikarmaga kal krmslardi r- Ië) .

Yunan dilind eki Hint-Avrupah olmayan kell
melerin hepsi pelasgca'dir, yani proto-türkçedir.

Bazr etrüskolog lar, mesel á J a cques Heurgon p-) ,
Etruria'nm güneyinde Etriisklerle kavnasmarma bir
P elasg toplumunun yasarme oldugu nu haber verir..
Ier. Bunlar elbette Yunanistan'dan veyn E ge ada la,
zind an gelip, P elasg Iehçesini konusanl arl a bir ara.
da y~amagl t ercih edenlerdir . Ktrtm'dan gelen
Tlirkleri.'1 Eskisehir'de oturmagr, Rumeli'den gelen..
lerin Adapazar'ma yerlesmegi tercih etmeler-i gibi ..
Çünkü pela sgca He et r tiskçe arasmda bir leh çe far
kr bulunmus oldugu süphesizdir. Fransa fransizca..
SI ile Kanada fransrzcasr, Bavyera almancaa r ile
Hamburg almancast arasmdaki fark gibi,

Toplu bir Pc lasg göçünden ne tariht e, ne de
efsanelerde bir kayit bulunmmasr göstertyor ki, Pe
lasglar ttalya'ya ai le veya aileler, hattà t ek ki~i ha
linde; tüeear gem ileri Ile ge lmisle rdir.

Bu ki tabm ü çüncü Bölümünde, dah a Roma ku
rulrnadan . Yu nanistan'm Arkadya bölgesinden It al-

(23) P ironti adh blr Jnln 1934'de, "Ifa lla lettera r ia" (Edebt
J tulyaj de rgfalnde yaymladrgr "11 declf ramento de tt'et
rusco'' ba §hklJ yazrsr billm edamlarr arasinûn tam bir
tartrsma nrtmast ("polemlca et ru sc a-'] kcparrmet re,
'I'cskanahler Yu na nh olmak Is tern ty cr-lardr,

(24) "La vita quo tl diana deg-IJ E truschi" 11 sagglato re, 111
Iane 1961, s . 46.
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ya'ya ge lip yerl esmia EVANDER adl; çok kültüe
lü hir P elasg karsrmtza çrkacakt rr.

Ilerfd e yine Pela sglardan söz etmek üzere, bu
fasIla son vermeden önce, Bat rh bili m ada mlar mm
i ~be gelm cyen bir sürü ~ey sêyledlg 'i iç in, hiç bi l'
zaman adr amlmayan veya kendisine ift ira atrlma k
için ani lan, Ondokuzuncu yiizyrl etrüsl..ologlarmdan
Fransiz Nocl des Vergers'den bir cümle aikredece
gim:

"G erek ltalya, gerek Yunanistan ha lckmda edi 
ttebild igimiz en eski bilgiler göstcriycT k i, bu iki
ülke1J i.. ilk zamanlarda etkilemi~ mcden:le~t irici àmil
Pelasçlardir" (21) .

~25) "L'Etrurle et les Etrusques", F ir mln Dldot. P aria 1864,
8, 109 (d lpn otL
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B - Iskitler

Batth t ari hçiler Iakit lerin aneak hir bölümü
ne Saka (Sace) dedlklerinden, bu kavim için , sim
dilik, tskit admi kullanmagi uygun gördüm. nert
dek i sahifelerde "lskit" kelimesi tahlil edilecek ve
bu kelimenin gerçek yüzü ortaya çrkacaktrr.

lskitlerin men eet meselesi Batr h bilim adam
Iart arasmda uzun tartismalara yol açmistrr. Bu
kavmi Inceleyenlerderi biri olan Ellis H. Minris
s öyle der:

"Etnograf ya ilo ilg ili Iuç bir -mesele belk~ de
ls7dtlcrin SOYU pToblemi kaMT tarh~llmam~Jtlr"(I').

Bununla berab er, l skitlerin lranh olduklartm
d üs ünen Batrh tartheller çogunlugu olu sturmak
tadrr .

Batrh t arihçiler fskitler konusunda geç kal
ml~ durumdadirlar. Halà bundan y üz YII önceki
bilgileri tekrarlayip duruyorlar. Iski tl erin Haradé
niz sahillerini lsgal ettikler i dönemden kalma ya
zltlarm Fars dilinde yazlh olmasl ve !skitlerde bir

(26) "S cy thinns nnd Greeka ", U ntvers tt y Prees, Ca m bri dge
1913, s. 35 .
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Ale!? tanriçasmm bulunmasr gibi çürük delill ero
taknip kalmislardrr.

franhlardan baske milletlerde atese tapma 01·
madrgmt zannetmek safh k ve bilgisizIiktir. Iskitler
den kal ma F ars dilindeki yazrtlara ge lince :

Konya Selçuklularrndan kalma az nu farsça
beIge vardir ? Buna dayanarak. Sel çuklulan lranh
mt sayacag ia ? l skitler, Miläddan önce yalruz Orta
Asyayr deg il, Küçük Asyayi da içine alan bir sa
haya yayrlrmslardr. Onlara täbi mil letler araamda
azmhklar ve bu arada lranh azmhklar da, elbette,
bulunacakti,

Batih tarihçilerdeki, lskitleri Iranh sayma is
rar ve inadi Sovyet bilim adamlartrim bile d ikka
tini çekmist.ir. ttalyan tarihçi Mario Bussagli söy
Ie der :

uSOV1J Ct bilim adamlan Bahlllardaki lRANJZMl
hem. öZçüsüz, hem tem elsiz bulmaktadlTlar"(17).

Nitekim Mikhall Gryaznov adh Sovyet bilim
a dammm Wjagldaki aatrrlarr kendisinin 1skitl eri
pek Iranh saym adig mi göstennektedir :

"Eski l"unanhlar Karadeniz k lyt lannda ve Or·
ta A sya tda ya~ayanlarm hepsine lskit adwl verir
16rdi. tmnutar ise, sadece bizim "Snees" dcdiklerimi·
ze' degil, tanuilklan bütün çöl göçebelerino Saka der
Ier . Bllgii,nkü bilim adamlartntn da ~Ö1Jle deyimler
kullandlklan göriUmektedir: Altay Sakalan. Altay
l skitler-i, Bah lsk itl eri ve saire...uCZ') .

(27) "Culture e ctvt lt e de .I' Asia Centrale", 'rormc 1970, s. 82.
(2 8) "Sibérfe du Sud", E d.ttons Nagel. Genève 19159, 11. 135.
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Batrh tar lh çiler- in, "1ranizm"leri yüzünden , bir
sürü çèliskilere dü stükler lnt gönnek äde ta eglenee
lid ir . Meselá, "ÇöJ kavimleri" udh eserinin bir ye
rtnde f" ] "Sarmatlar da Iak itler g ibi îranhd n -l ar" di
ye n Avusturyah bilgin KarI .lettmar'm, daha 50n
raki sahifelerde, kendi iddiasrm çürüten eatrrlarun
gü! ümscmed en okumak mümkün dcgild ir.

Evet, durumda komi kJik vardIr : tskitierin her
çesidine IS armat, Sace, Messaget) Saka adrm veren
ve "Sakal ar bizden degildir , onlar Turanhdu-" diyen
1ranh tarihçiIere Batrh taribçilerin "Hayir. hayir,
onlar sizdendir, Iranhdn -l ar -" demesi eidden hostur.

Iakitlerfn Tü rk oldu kJarma bir de lil Ho meroa',
un Ilyada'smda bile vardrr. Bu epopenin XIII. Bölû
münde, tann Zeus, a.'lag lya bakarak. Troya savasr
rn seyrederken, bir arahk bu manzaradan brkrp, da 
ha ëtelere, "At-sütü, içenler' 'in ülk es ine bakar.

Fransiztann Gallimard Yaymevlnin IIyada ÇCw

virisini yapan R. FIacelière, Notlar bölümünde, "At,
sütü içenler" kelimest için ~u açiklamada bulunuyor :
Iskit kabileler-i ( ~).

Biliniyor ki , kisrak sütünden yapilan KUD.lZl
de, yogurdu da Türkler iead etmislerdir.

Su halde, en basit mubakeme ile anlasrlryor ki,
Homeros zamamnda Hippomolg denen ve Flaceliè
re'In tskit adIOI verdigi mil let Türklerdi.

(29) l talyanca ya çevlrisl : -r Pop ol! dell e Steppe". 11 Sag
gtetcre, Milano 1964, S. 57 ,

(3 0 ) e. 925.
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TIp iIminin kurucusu saytlan Hippokrat da,
havarun ve iklimin Insan saghg,. ilzerlnde ki etkisi
ile ilgili bir eser inde, Iskttlerden uzu n uzadrya söz
etmlstt rt") .

tskitl erin Türk soyundan olduklartna da ir de
lille r Bizans kaynaklarmda da vardrr . Hu kayn akla
nn en önemlisi, Bizan s Imparator-u Ikinci J ratlnua
tarafmdan, M.S. 568 de, Bat! Göktürk Im paratorn
na Elçi ola rak gönderiIen Zemarkos'un yolculugunu
ve Tü rk lmparatoru tarafmd an kabul edilislni anla
bon tarihçi Menander'in eseridir.

Fr-ansrz bili m adarm Edouard Chava nnes 'In.
bu kaynaktan yararlanarak, Bah Göktürkler i hak.
kmda yazmrs oldugu ese rde, Iakitl erle 'I'ilrkler in aY4
ni kavim olduklarmr Bizanshlann gayet iyi bildik 
lerini gösteren ciimleler vardi r. Bunlardan ikisini
mi sal göstermekJe yetineyim :

I - Zemarkoa. Bizansa döndükte n sonra kendi
lmparatoruna sunlari söyler :

UBugün Türk adlm verdigimiz millete (: ,yk iden
lskit denirdiu •

2 - Türk Hakarunm Orhon harfleriyle yazû
ml~ rnektubunu 1mparatoruna sunarken de, Zemar
kos söyle der:

(31) Oerek H erodnt'un, g erek Hlppo kra t' m bkltl in ört
ve ëccnert hakkmda aë yledik ler t bugûn Orte Asya4
da yeaaye n bazr 'rürkterrnktne tipa tip ben . me kte.
d ir . Hu aebepledl r- kl , Batrh bllginler. mûmküu old utu
kndar, özel1lkle H lpp okrat'tw:i söz etmemege gayre t
ederter.
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"Bu mektup Jskit lzartleriyle yazllmt,tlr" ( 12 ) .

Batrhlarm lskitleri lranh gibi gösterm e gayret
leri yanmda, bil' de Ru slarm tskitleri kendi atalerr
gib i gösterme çab ,J arl vardir. Bu bakJmdal1 en

(32) "Dccurnen ts SUl' Jes Tou-ktue ooctdcntnux", Mai sonneuve ,

Pa rf s , s . 235. 240 237, 238.
Burada, tamamen konu dl§l olmasmn ragmen.

Blzans Elçisi zemarkos'un Türk ülkes inde gördilkIerine
da tr Chav anncs'm bi.' kaç sat mm zikretmekten kendirnl
e temevecagrm :

"zemarx cs Dizel:ul'un (TUrk H akarnm n ) yanma
vardrgmda, onu ota3mda , atnn bil' t a h t üzertnde bu ldu...
oteg {ç ad tr) r engû r enk ve gilze l ipekU k umaqlar-ln , In.
ce b il' zevke uygun sekttde sü sïenrrustt... daha b~ka

gUnleI' R omahlar (Bizans hla r ) huzu ra kabul srrasmda
~nlarl gö rmüe terd tr : ça dn-larm btrtnde h eykeller, üz e
rlnde Hakanm uzar: n:l§ bulundugu altmdan karyol a ...•
sonra , a.ltm da n vez cïar, Ibrlkler. (lçllar : b il' ba!Jkll zt
yarette Ise, a ltm kapb sü tunta r, a ltmda n dört tuvue
ku:una dayah, enm'a süslenmts ka ryola : ça drrm g !ri 
ljinde a ltln vc gümij ~ kap' arla dolu el e rabata n, ki bu

I kaptarm Blzansta gö rtnecïerden a~ag,. k all r teren
yo ktu."

...B lzanshlar, Rumlar, Yu nanhlar der-ken , ça~n!pm

netlces lnd e, hä!lzamda uy an an b il' h àtlrayt burada
kaydctmejr ts te r tm :

1959 y ul nd a , Aune'ëa. Dünya Kadmla r B1rIJ(;"1
K ongres l topten er . TUrk deleg usyonu üyelert araeinde
ben de vardim Btze csk lden kal ma ti-r aç tk hava ttyat ,
rosu nda temall ver-lldl, P1yes Arlstofan'm blr kom edtst
tdi. f ste bu plyeste, b k it rolünde ohm aktörlcre "türk~

çe" konUl~turuldu. MOmkündUr kt, bu, eskl Yunanh ya.
zarla r tn ba ~ka piyeslerlnde de yap llma ktadlr .

Demek Istl yorum kl, tskJtl cr:ln TUrk oldukla n ka
naat! veya bllg isl Yun anhlann ~uuultlarmda bugün bUe
ya!;lI.mnktadlr.
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.bal}t a Samokvasof' u n ismi aikredilmelidir. Bil' de,
çok kimsenin lngiliz zannettfgi. bil' tngilizle evli Ru s
kadrm vardu- : Tamara Talbot Ri ce. Bu ya za r 1957
de "The Scythians" adh bil' eser yay.nlarms ve bu
eserlnde. gayet sins i ve dolamba çh yollardan, Iskit
Ier-in Ruslarm atalar r olduklan kanaatlui uyandtr
maga ea hs rmst rr. Bunun için de, Ru sJarm giizel sa
na tl a r ala mnda l skitlerin vartelen olduklarr f ikrfni
tel kin etmege gayre t etmistfr : yok Rusyamn f ll án
bölges in in halkr hugün bil e, tskit motiflerini örtüler
ve ha vlular üzerine tslerlermls, yok falanea vilûye
tin kö yle rinde, Rus köylü1eri, tskit sanatmr devam
ett îre n tahtadan oyuneaklar yaparlartme..,

Bu rada, "Etrüskler" fashmizla da ilgi si olan
çok önemli bi l' açiklamada ~ulunmamlZa 511'a gel
misttr :

Bil' çok sanat tarihçisinin farkmda olmadigt
su gerçe k vardrr ki, tskit sanat r, Batl ·dünyasmm
hayran oldugu ETRûSK SANATI Ile trpatrp ayni
dir. Dikkat edilirse, "benzi yor" demiycrum. "ayni"
diy crum. F akat uzmanlasm a bel êsr yüzünden tv}. ne
etrüsk ologlarm bundan haberi vardrr. ne de lskit sa
na tt uzmanl armm... Tahminime göre, bazr Ru s bil
ginlerinin haberi vardir aroma, onlar da susmagr u y
gu n görmekte dirle r .

(33) Bu konuda degert t t artbet Yrlmaz öatuna 1jöyl e der :
"AsrlmlzlD ba~lDda tarihçilik "Kompozisyon ta_

r lhçi\ig l" idi. Tari hin yamnda !:lek çok ,!':ey bilmek vc
hu bllgilcrle kompozJsyona gitmck ge reklyord u . Bu~

günün "Monografl tarihçillg l" deglldi. Bil' devle tin ha~

ya t mlD be~ on yJlhk döneminln lçindc dön üp dola::jlp, bu
dönemin önceslnden vc sonrasmdan haberslz olmak de~

gild i" ~"Tercüman" gazetesl. 4 A:-allk :986) " .
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1I El bctte ki, E trü skler, politik bagimsrzhklar rmkaybettikten som-a , sa nat alamnda da haglms lzlIklanm kaybetmege ve Yu nan sanatindan et ki lenmegebaalarmslardu- ("hellén istiquc" dëncm) . F ak at 0 dönemde Làtinler de , her al anda, Yu nan hlarm etkisinde idilcr.
Evet, Etriisk sanatr He tskit sanatr aynidir :Ayni "Hayvan tlsl ûbu", ayni konular, ayni motlfler;ayni tekn ik, ayni realizm, ayni canlthk...
Bu , Etrüsklerin Proto-Türk olduk larma en önemli delillerden bi ridir. Çün kü artrk Türk olduklarma süphe olmayan Hunlarm sanat r 1skit sanat rrun devamrdrr.
Ga r-i p bir tesadüft ür ki, Onsek izinci yü zyrh n basmda. ttalyu'du Etrüsk sanatr lncelenmege basladlg l s rrada, Çar Birinci P etro'ya, Orta Asya'da veSibirya'da, içi hazine dolu mezarlarm bulundu guhaberi verillyordu. Avrupa müzelerinin E trüsk sanatcse r lcriyle dolmajja ba~la(hgl s iradé. Petcraburg' daki Ermitaj müzes i de tsktt sanat eserleriyle zenginIesmege baslamrstrr.

Simdi Sovyet ler bu hazineleri, dört bel] yildabir , Avrupa ba skentlerinde ve Am erika'da se rg ilcmekt e ve !skit adi verilen Proto-Türklerin cse r ler inden dolayr t ebrik ve alkis toplamak tadrrlar;
lta1yanlar ise, 1985 yrhm E triisk yih Ilän et·mek ve müzeler drsmda. çel]itli kentlord e s~rgilcrdüze nlcme kle, astronomik ö!çüde Turizm geli ri sagJarmslardn-I"I.

(3-1) B'alm 'rurtem Bnkanlarnma da Tu r izm g elirl sng-Iamal:'nça~l 1J lyorlar. Bunu ye pa rken politik gell.'cel; imlz i tebu -
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Bilindigi gibi, Bizans lmparatorlugunun baalan gtç t aki adr Roma tmp aratorlugu idi. Bu Impar atorluk E triisk-Látin karr srrm bi r mill et tarafmdan kurulmus olan Roma jmparatorl ugu nun ikiye bölünmesind en meydana gelmist i. Dogu Roma traparatorlugu Bizan s tmparatorlugu adi m al drk t an sonra da,bu t mpar atorlugun yönet iciler i kendilerine Romaltdemege devam etmi~lerdir. Arapl ar ve Faralar Anadolu 'ya Roma kelimesinin kisaltrlnusr olan "Rum"adrm veriyorl ardl. Mevläna'ya verften Celälettin Rumi adi "Anadolulu Celá1ettin" manasrm iface edl
yordu.

Türkler ilk zam nnlar An adolu 'ya "Rum... .l" demisler. tstanbul fetbedildikt en so nr a. Ege deniztninötcs ind c fe thedilen topraklara bu ad ver-ilmis.
Yunanistan'da yasayan Yunanhlara Yunanll dedigimiz balde, Anadolu 'da yas ayanlara "Rum" de

mlaiz.

Anadolu'da Eski Yunanhlardan kalma pek 51mrh sayida sanat ese ri bulundugu ve kazl1arrlan 1.'1·

keye k oyuyorlar. Neden " ÇUnkU ïseu dUny aswd3kther ortaokul çccugu. esasen . Anadolunun Esk i 'ag-daklcotrafyaSln l da, tarthlnl de eeberuycr. E z rled Lkce de. gözUode Tilrkler "ga sbcd lci" btr klmlik kazamyor. Ya klD kom1julanmlz\n ve böl UcUlerln taaHyeti deeklenlcce ..Anadolu 'yu TUrklerden ger l a lmak" bl r ço kBallhnm ' l;luu ra lt mda blr çeljit ldeai otu ycr.TOr k lyc'd en fi:ok TUrkl ert tamtmak làzl mdlT TurtzmpropagandaslDlD em acr maddt mentaattlr, kàr.-!JT, ya.n1tIc arettir. Maddl çlkaJlar Için poli tik çlkar saltJmama.
ueir .
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karflan eserlerin pek çogu Romahlara ait oldug'u hal
de, Batih aydm, YunanlIlann etkisi ile, Anadolu 'yu
eski Yunan topragt zannetmege sûrüklenmistdr. Hal
buki Eski Çagda, bir Iki Yunan k olonist drsmda,
Anadolu'da YunanlI olrnayan kavimler yasamrslar
di r ,

Ne olursa olsun , bugün An adolu soven Yunan
hlar tarafmdan da, Batrh aydmlar- tarafmdan da
'I'iirklere çok gdrillmektedir, lskitler meselesinde bu
durumun da etkisi vardir. Sebebi de sudur :

lskitlerin Türk olduklan kabul edilirse, Türkler
lehinde, Hukuk dilinde "müktesep hak" deniIen ~ey

dogmak tadrr . Çünkü Yunanh tarihçilere ve özellikle
Herodot'a göre, M'ö. VII. yilzyrlda Iskitler Anado
Iu'yu Iethetmis ve 28 YII boyunca yönetmielerdh-I") ,

28 YIJ epeyce uzun bir zamandrr. Acaba arke
olog la r trmz miinasip yerlerde kazt yaparak, Anado
lu 'da hükiim s ürmtls Iskitlcr'dcn Ialer bulamazlar

nuydr ?

Aslmda, M .ö . VII. yüzyIl çok yakm bir t ari hti r .
Gerilere giUikçe, Hcrodot'un sözünü ettigi iatilênm
ilk tskit Istilásr olmadtgr görülmektedir; Meselä, Yu
nan mitolojisinde bir "Amazonlar ef sanesi" vardrr.
Güya bu nlar toplumlarma, dev1etl erine erkek sok
mayan savas ci kadmlardt.

Bu efsane gittikçe efsanelikte n çrkrp tartbles
mektedir . Yani , bugün Amazonlar hakkmda mitolo-

(35 ) "Herodotus'', trnnslated by J .E , P owell. Vo l, I , Clarcn don

Press , Oxrord 1949, :'J, 54 _55,

jide s öylenenler i efsane saymayrp, birer tarihl olay
sayan ve Amazonlan tarrh konusu yapan bilim a
damlan vardrr . Misal vereyim :

1986 yihrnn Eylül aymda, Ankara'da toplan
mrs Onuncu Türk Tarihi Kongresine sunula n bildi
r ilcrdcn birinin adr s öyle idi : "AMAZüNLAR ile
Jusli nianus arasrndaki döncm açrsmdan Pontus böl
gesi için bir arkeoloj ik atlas t asansi." Bu ad bile,
bildir i sahibi Gilbert Argoud'nun Amazonlann tari
bi niteliglne inandrgrm göstennektedir.

Bundan yetmla su kadar YII önce yaymlanrms
"The Amazons in Antlquity and mod ern times" adh
eser in yazar t Guy Cadogan Rothery de Amazonlar
la ilgili söyIenti yi efsane saymamalrta. Am azonla
rm tarihi hüviyetini kabul etmekte idi . Rothery'ye
göre, bu savasçr kadmlarm as tl vatani Kafkas dag·
Iarmrn dogusunda olmakla beraber, cnlar An adolu'·
nun bat rsma kadar gelmis ve Efes ile 1zmir sehi r-
lerini kurmuslardu- P') . I

Amazonlarm tarîhiligine inanan, yukanda ad
lan anilrma bi r i Fransiz, biri IngiIiz iki tarihçiden
sonra , bi r Avusturyah bilim adannndan , \Vilhelm
Bandenstein 'dan söa edelim :

Brandenstein, Atatürk zamanmda, Ikinci Türk
Tarihi Ko ngresine katrlrms bir etrüskologdur. Bil 
dirisinin adi 'lEtTÜSk meselesinin s imdiki durumu"
' di (17)1 • Brandenstein, Amazonlan lskit degiI, Et-

(36) F. Griffilhs, London 1910, S 54 • 55
(3 7) 1ltincl Türk Tar! hi J';:ong res !' zabltla;l, 3. 311,
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rüek sayryoraa da (ki bizim Için her ikisl ayni rnan a
ya ge liyo r) , zaman ve ye r baktmindan degerli bil
gil er vermektedlr- Ona göre, Amazonlar Ikinci Bin
yihn basmda, s lmdi Kara'rn bulundugu havaliden
ycla çika rak, Anadolu 'nun Batisrm fetih ve isgal et
mislerdir. Izmir"i Murina adh Amazon kraliçea l kur
mustur.

Baska kaynaklardan hiliyoruz ki, Izmir'e adi
JU veren de söz konusu kraliçedir (tz-Myrina) .

Amazonlarm devletini olusturan toplum, elbet 
te ki, Yunanhlann masallarmda oldug u gibi, sadece
kadmlard an ibaret degfldi. Aralarmda erkekler de
vardi . Yoksa bu toplum bil' nesilde tükenir, yok 0

lurdu, Halbu ki Amazonlar devleti uzun yrllar-, bel
kj yüzyillar yasamrstn-,

Amazonlarm devleti içind e erkekler- ikinci de
ree ede bil' mevki'e sahip idiler. Egem enIik, yani
devlet ba.5kanhgl, ordu kum andan hgr kadirilarm Idi.
Tahminimize göre, Amazonl ar devletind e, erkekl erin
vaz ifeleri ekonomik niteIikt e idi. Meselá , hu vazife
lerden birî avcihkt r. Çocuklarr ana doguruyor-, ba
ba doyuruyordu.

Amazonlarda ail e babanm etrafmd a degil , an 
nenin etrafmda t oplamrdr . Baba önemIi degil, anne
öne mIi idi . Bas ka deyimle, kadmm bil' çestt haremi
vardi .

Bu kitabm Ileridekl fasIllnnnda g örülecektlr
ki , bizim kanaatimize göre, çok eski za ma nlarda
(belki Miläddan önce bes inci, altmor BinyJllarda)
P roto -Türkler sosyal bakrmdan Ana Egemenlig-i
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(Matriyarkat) rej imi altmda idiler. Bunun bazr de
lilleri vardir.

t ste Amazonlnr Prot o-Türklerin öy le bil' kolu
dur ki , her han gi bil' se beple (belki E rge nekon gib i
bil' vadide arkisrp kalmak yüzünden ) öte ki kollar
Baba E gemenlîgine (Patriyarkat) geç t ikleri halde,
Ana E gcmenlfg ini muhafaza etmlstlr.

Bizim için önemIi olan Am azon adh Prot o-Türk
Devlet i içindeki sosyal rej im ve ail e hayatr deg il
dir. Amazonlarm daha Ikinci Binyrhn ba smda Ana
dolu'nun Batr suu ele geçirip, eraarm Türk t oprag t
yapml~ olma larrdrr .

lskitlerI e ilgili olaylar , nasû Yunan efsaneleri 
ne ve mitolojisine malzeme sagtanussa, Iranl ilarm
da tar ih î r ivayetlerine ve hattá edebiyatl arma da
konu olmustur. Firdevsî , Sehna mesi ni yazarken, çok
cs ki zama~lardan kalmis r lvayetl erden ve efsane
Ierden ilham almisü r .

lranhlardaki efs ane ve söylent îler içinde. özel
likle Is kit hiik iimd arr Afrasyab ile ya prla n sa' 3..91ar 
la ilg ili olan lar meshurdur. Iranhlar için , sa .csrlan
millet Turanîdir ve bu mil letin ülkestnîn aur Tu 
ran'drr ,

lskitler in Türk veya Pr ot otürk olduklanna yu
kanda göste rdigim delillere bil' delil daha ek leyec e
g im. Bu , Etrüskl er üzerindeki kii tü phan e çal.smala
rtm sirasmda geçirdigim en heyecanh dak: alarm
hik ûyeai olaca ktrr .

Roma'dan ayrrlmama yakm g ünl erden bil' gûn,
Vatikan Kütüph an esi nde, "fie hie r" dedikleri katalog
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kutularr ru karistrrrrken, su adr t asryan bil' eser çrk
tr karsnna : MAGNI TAMERLANIS, SCYTH ORUM
IMPERATORIS VITA.

Lätince olan bu es er in admm t ürkçesl sö yle :
"lskitl eri n Imparatoru Timurl enk'In hayatr". Ta
biî eseri hemen Is tedim. P etrus Perundinus adh biri
tarafmdan 1553 yrhn da yazrlrms, yani 400 su kadar
yrl önce ! 0 zamanki tskenderiye Patrigtne Ithaf edil
mis. Okumag a baçluym ca, g ördüm ki, kitapta Timur
Ienk'e ve onun milJetine baze n iski t, bazan 'I'artar
daniycr. Nasrl k i, Yrldirtm Beyazid 'e ve onun mil 
letine bazen Ottomani, bazen de Tu rci (Tur ki} ad!
veri liycr . l skit adr ile de !'t'logollar veya baska mil
let degil, Ort a Asya Türkleri kastediliyor. Bunun
delili ki tabm 10 uncu aa hi fes indek i ~u cilmledlr :

"TEM/RUS GUTIILUS tuit appellatus, quae vox
Scy tllica lingua. [ortunai ü gladiu. ex primit"

Bu cümlen in t ürkçcsi : "Ona Ku tlu Temir den
mistir- ki, bu tSK IT DiLINDE Kutlu IülIç sah ibi an 
larrum if ade cder vf'' ) .

Kitap Timurlenk için bil' medhîye oImaktan
uzuktrr . Piraat dil stükçe, onun zulmünden, acima
siahgmdan söz ediliyor

Fakat P etrus Perondinus'un bu l ûtince cseri bi
zim için. her se yden önce. su bakrmdau öneml ldir :
Onaltmci yü zyIl Batrhlarma g öre , Orb. Asya Türk-

(38 ) Tlirlderdcki "I<utlu KlllÇ" kavrnmmdan, ilcride, "Din
ile Ilgill DelilIer" bólümUnûe söz edilect'kt ir,
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lerinin adr t skit Imis. Kitap bunu süphe gö türmez
bir se k ilde isbat et me kt edî r'{" }.

Avrupa'da "aryanizm" veya Hlnt-Avrupahhk
kavrarm ve ta assubu dogduktan sonradrr ki, bu ger
çek glelenrnege baslanmrstrr.

. . . tsk itl er üzerinde fazlaca durdak. Çünkü bu
kitabm ikinci Bölümûnde, di n! delillerimizi sunar
ken, l skitlerl e Etriiskler arasmda kiyaslamalar ya
pacagiz. Eu bakimdan, lskitl erin Türk olduklarrru 0

ku yu cu nun bilmest gerekiyordu.

As h nda hu ge rç egi, Türk Hukuku Tarihi uz
mam cla n Sadri Maksudi Arsal, daha 1930 da,
en ilmî delillerl e isbat etmis (40) ve Türk Tar ih ini ts-

(39 ) Bu kt tabm hnyr-ctle okudugum b ir santrest de 19 uneu
sahifcsidir, B uruda Y üdrr rrn B oy a zfd'In I st a n bul'u
zaptetme tercbbüetennuen VC 0 dönemdekt Iat a nbul'dan,
yaut Biznns'tnn sëa edildik t en som-a , 'rtieodorus
Spandugfnus adlt bir B izansh yazat-m kt t atana geçiliyor
v e bu kttabm Dom infcus Lud ovi cu s tarafmda n EmüSK_
ÇE YE cevrf lerek bastmrm rs cldugu söylenîyordu, Bu
ne demekti? 0 dönem de otr üskce b in ~u kadar y ildan
berf ötü bt r- d il [d l. A ce ba X VI , yüzyJida ha ngi d ill
etrü skce sayryorla rd r? Elbet t e P etrus P erond lnu s'un kl-,
tabr rrausiacaya ve al mancayn falan çevt rn mts olm nh
Idi, E u ccvtntcrr n dlpnotlnrmda §Üphcsiz bu k onuda bil
gl vert tmtstr, Ne yazt k kl , buntarr arasnrm aga vakit ve
Imkä n bulamadrm" B unu Türk iy e' de vcttsecex et r üsko,
log larm y apacaklanm umanm.

(40 ) (No. 5, s, 1- 23 ) Sadrt M aksudl A rsa l'm hu d ege rll y az tsr

Türk Ta ri hl Tctk ilt Ceml yet! taranndan, " Türk Tarihi 
n in nna hntla ruun müsvedde lert" çerçeves! !ç indc , slm ri l
saYlda bastlrllml~ old u[ru lçln, bugün tamnm a makta,
ok u n m a m a k t ad l r ,
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kitJerden baslatmak gerektigf üzer inde durmustu (41).

Tarihçi Zeki Velidi Togan da, "Umumî Türk
'I'arihine Gir il}" adh es er inin bir çok yerinde tv}, 15.
kitJeri bir Türk kavrni olarak kabul ettigini açrkça
belli etmist .ir.

Ibrahim Kafesoglu Isc, "Reeft Rah meti Arat
için (armagan) " adh ortak eserde, l skitler in t tlrk-

(41 ) Sadd Maksudi' n in s öz k onusu yazrsmda Ilert sür ütm üq
olup, benim delilleedirdigim bi l' t eortyl s unay ïm :

ukraruemar, hen üz l sl äm iyctin ülke!eri n e ula .srna ,
mllj otdugu bil' dö nemde, Bulgarlar gibl, O r t odo ks dtnlnl
kabul etmte ve bu yüa den SLAVL A.$MI $ !SKtTLE R
DtR Hlç d egils e, !Skltlerin bil' bdl ümûdür-ler; DeJiIle r!
d e sunïard rr :

1) H iç b h' U k r-a y nah Rusl ar-a karljl sempatt VI'
y akm'rk duy m az. B unu diploma t ik hayatrm au-asm da ,
Ru sya dl1j!n da y a.ja ya n Ukraynahlarda da gördüm ,
New-Ycrk't a, fii r le1jmil] MiIl etler'e d elcg e e ta r a k gelen.,
Ier-de de...

2) U k r ny na lL r-om an crl n rm eser1erinde, k ahrum an.,
Ia rrn ko nuemaïannus, rus ça He ilg lsl olmay a n, t ürk çeye
beneeven ve ya t ürkç cn tn tipkun o'an k eltmeter geçer.

E u te ert gereglnce , Rusya'nm çekird eg i c lan K iev
Prcnsligi !skltlerin torunlarr tarann öan kurulmuq bil'
dcv let ol m u!j olm ast gerekiyor.

'I'amaru T albe t Rîce'fn Isk t t san at tm y esat en Rus
bölgelen olurak göste r diki yorfer hep Ukt-a yn n'da va
Dnieper nehrj ctv a r tn da drr KazJlan nettccstnü e ! skit
csenerf bul an Danilevskt'ntn kaar yertert d e K tcv erve
rindadtr ("The Scythians", Thame s and Hudson, Lo nd on
1958, s. 189 - 1rlO). Böylece, Sadrl Ma ksudi Arsa l'm
tcorisl Ta'bet Ri ce":n tddialanDl do. t;ilrtltmü~ o lu)· or.

i42) Zeki Velidl Togan'm !skitlcrJn til rk1ügi!ne da ir k a naa.
Uni y ansltan sahifeler §unlardlr: 20, 21, 23, 26, 33, 34,
36, 405 , 40 6. 407, 408, 409.
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lügüne inancnu ifade eden asagulak i cümle1cr i kul
lannnstn-:

u ••• Eski Iskitlerle ilgili bulunan Sak'la rm biT
Tiirlc kclu: oldugunu kabul etmek icap eder.., Af~

Tasyab'm bir Türk hükümdan oldugu §üphe~ :z gibi
göriinmektedir.., Selçukl u ailesi de Afrasyab'~ bag~

lan mokttuur••, AfTusyab adlt l!ük ü.mdartn .•, bü.yük
biT Tiirk batlbugu oldugu orta ya çtkmaktadlr"('JJ.

Fakat bugünkü tarihçilerimiz, Batih tar ih çile
rin ctkisi altmda bulunduklart ndan, Türk Tarihini
t skitIerden baslat maga henüz cesaret edemernekte
dirlerf"} ,

(4:i ) "Ta r ihte Til llt adt", Tiir k Kütt ürü c ü Ara:;tlr ma tcnst tt ü,
sü y aymlarr, Ank a ra 196 6.

N e yazrk ld , xnrcsog tu , on YIJ aonra . gerçct e dahn
ço k ya.lHnlu!jm l ~ ol maai geraktr -ken, " TUr k MUit x ütt ür ü"
adh esertnde ge ril.cmi!} ve söyle cumte'er kullannns t rr :
" 2. B1nin uaetannoa Or t n Dol1'U 'da gö r ül en Sa kala rm
Tür k lük üo i!gi s i bul unmay o.n H tn t -A v r up a h k ü ueter
otd ugu nl da belirtelim" s . 52 (dlpnotl,

(4 .1) Bu cesarctsteltgm t tpik örnegl deker!i m es1ekda . m Ka..
mu r an Oürün'ün durumudur Y axnrm, "Tilrklcr ve Tür k
D ev1et1crl 'I'a r th l" adh ese r -ind e I sk ttl crle ilgi li etara k
Imll nndllP her c llmIe, ve rdijtl he r m isal kendl::linln t s
kitlerln Tür klilgiine yll zde y ilz Inandlg-IDI gös !cnnek 
t ed ir. GeJg el clim, yn.za~ Bnhh b lllm a damlan r:' Ian çe.
l;:~di[:1 lç in, kitablDl ! s ld t1cr d en ba~latmak (; L arctlnl
bulamamaktn.dlr.
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C - Konumuzla ilgili
ba~ ka kavimler

Burada, elbette, bütün Türk kav iml erinin list e
.' un acak deg· iliz . F ukat Etriisklerle karsrl astrr

S l UI S . k Tü k
malarlIDlZ sirasmda, kendilerinde n söz ed ilece r
kavimlerini bi l' iki kelime ile tamtmarruz yararh ola-

cakt rr . . .
'I'arntm amtz gereken Türk kavimle~nden ~l.rl

HUNLAR 'dlr. Hu nlar, T ürk t arlh tnc gll'm~k . IÇI~
an bekl edil er Osrn anh döncmi tar-ih çileri,

uzun zarn . . ti '1 b la
bil' zamanlar, Türk tarihini Kayr as ire 1 1 e ~ .
trr lardr . Ancak Yirminci yüzyllm baarnd an ~on~a
dl ki Degu ignes gib i bazi dürüs t Bat th tarihç ile
~ etÏtisi He, Hunlar T ürk tarihçileri tarafmdan da

atahga kabul ed ildile r .
Çin kaynaklan Hunlara Hsyung-Nu vcya

Hyung-Nu de r. Hunlar Miläddan ~~ veya b~ kadar
yrl önce yoktan var olmus veya t nrih sahnes ine çlk
ml~ bil' mill et degil , isim degi~tirmi~ tSKITLER

DlR(") .

{45 1.N it ek o;n deterU Tiirk sanab tarihçl sl Nej~t D!yar~kir
11 Bahh tal"ihçi1erin " tsk lt sanatl" dedlklerine Hun
e;natt" demcktcdtr ( "Hun saneu-'. Devlet )<ltnplan.

lstanbul 1972 ).

Çinlil er ÇiD scddini, M.O. lIl. yilzyrhn basmda ,
Hunlann saldrr rlarmdan korunmak için yapmislar
dir.

.M.Ö. 209 yrltnda Hun Devletinin basma geçen
Met e veya BAGATUR C-t'J} ndh bUyü k Hun hükümdarr
Volga nohrinden hemen hemen Pas ifik denizine ka
dar uzanan bir lmparatorluk kurmustur. Bu ASYA
HUN lMPARATORLUC:U gerek askerî, gerek Ida
ti ve hukukî alanda srki bir disiplin ve teskiláta
bagh idi(" ) .

Bagatur Han kuvvetli ki!jiligi ve tarihi rolü se
bebiyle, Türk milletinin hàfrzasmda yer etmis ve
Oguz Han CCI) ad r He destanlara konu olmust ur . Çe-

(46) Ç in lllerin ya za ve Iml:îsl kelimelerin çe:j'ltli eek ill e rde
okunusuna elvcrl~lld lr. 11k slnolog la r btiytik Hun hû 
k ümdurtnm adrm METE olarak ok umus lken, ~lmdl

MA OTUN ljcklin de okumaga eg-lIIm gësterü mektedt r.
Su son adm, ttirkçedeki BAGA TUR keltmestnïn Çio
a tzl ve Imlàsr tara!mdan boaulmug .i2ekU oldugunda
~tiphe yok tur, BugUn blle bu kelime BATIR ~ekliode

baat Türk Iehçelertnde cesur, veya kah ra man anlarnm
da kulfamlmaktadir ; A bdUlk ad lr Inan 'm "Cultur a tu r 
c tca' da (yll 1966, sayr 2, s. 166 ) yaymlanrmg yaaist
bu konuda ay dmlat.ictdn-,

((1) Sadrl Mnksudt A rsal'1n " TUrk Ta!'ihi vc Hukuk" adh
cserl nln M sahlfcllk böltimU (192 den 226 ya ) Asya ve
Avrupa H un DcvlcUcr lnln tarihine ve t ei'jkllät1na uy
rrlrmsttr [Ismatl Akgün matbaas r, 1947),

H.8) O~z Han belk! de, baetangrcta. yaut destan m sözlQ
serhesmda, "oguetan n Ham" ~cklinde ztk redlltyord u.
Bu unvan daha SODra O~z HaD edma dönU~mn1tUr.

EfsaneniD far-sça verslyonunun bul undugu öcmr.üt- te 
verui-te söz konusu efsanenln adr ''Thr ih-i Og-uzan -l"
Türk:lo"dlr.
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f;'iitli dil ve leh çelerde Oguz-narnelor vardir : uygur
ca, çag at ay ca, farsça. Elbette kî, tarihî oIaylan en
iyi yansitan Uygur lehçcsinde, Uygur harflerlyle
yaarlrma olandrr. Ash Parig MilIi Kü tüphanesinde

. bulunan hu Oguanams, Dr. Rrza NUT t arafmdan fran
aizcaya çeviril mi'5tir.

tslamiyetten sonrn yazihms clan Oguznameler
de, mesel ä Residûddin tarafmdan ozetlenmis Iars
ça versiyonda pek çok uydurma ve anakronik olay
lar vardrr" : Ogua Han yalmz bil' fàtih ve devIet
adamr degU t ayni zamanda miIletini hidayete erdîr
dirmek isteycn bil' dinî ëef'tir-, tek tanrrh di nin, ya

ni Islêmm. misyoneridir. Annesinin ve knrtlarmm

illáki "Ihlàs" sureaini okumalarrm is ter. Onun gi_
bi bil' ~ey...

Oguz efsanesinden, Ileride, hem Etmsklerin sa

vas tanrrsr, hem Tages adh Peygamberleri dolayrsry
Ie tekrar söz edilecektir.

Miladdan önce Asya'da büyük Imperatorluk ku

ran Hunlar-, Milàddan sonra da Avrupa'da çok bil
yük bir- lmparatorluk kunnU$Iardlr.

A VRUPA HUNLARI da, Asya Hunlar-i gibi ,
isim degÎ1}tirmi~ lskitlerdir, yani SAKA'lardJr ve

Asya Hunlarrum tonmlarIwrlar. Bunlar, bir kaç za

man sonra, yine isim degi~tirecek ve bir bölümü
VOLGA BULGARLAR I adnu a1acalmr.
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Bah Hun fätihlcrinin en ilnlii sû ATTtLA '.
dlr(·l) .

Fransralarm Resimli Kiiçtlk Laroussc adh söz
lüklcri Volga nehrindeu hemen hemen Atl antik De
niz ine kadar uzanan bir Imparator-luk kurmus olan
Atti1.5.'nm askerî basarûaruu !?U krsa cilmle He özet
Icmektelir- :

" Hem. D09U~ hem Bate Roma lmpara torlukla~

TInt. y enilgiye ugratmtJttr".

Yendigl lmparatcrluklardan biri kend is inc 950
kilo, öteki 350 kilo altm olmak ilzere, yilhk haraç
ödemekte Idiler.

Attilä, GaJlya'nm, Almanya'mn ve Italyu'nm te
rîhlcrinde, efsnnelerlnde, folklorunda, mimnristnde,
sanatmda derin izler lnrakrmstrr. Bah dûn, as mda,
Attilä'nm zulmündcn s öa edilerek, ona "Tanr -inin kir
bact" denmis ise de, 0 aslmda, dàhi bir asker oldu
gu kadar, yufka yürekli, eentilm en bir ins andi.

M.S. 451 yilmda, Gallya'nm Troyes se l -ri civa
rmda, Romalt general Aetius'a kaI91 vereceg savas
tan öncc, söz kon usu sehrin Lupus adh Pis 1 opos'u-

(49) Attn ä adnun blr t akma a d oldugun u ve "au' keU
me sinden geldJgini dü~ilnenler vnrdn-, ÇUnkti Iyi ata
biner ve atrm çck sev erdf F akat baar 1fac r t ürko,
logl a nna gö r e, Attila ac h Vo lg a 'm n esk t tüt-kçe ad)
ohm ATIL keIlmesinden gelmektedir. Çünk J AttilA
Volga nehrt c1van nda dotmu~ttlr. Daar A r a p ve F a rs
kaynaklarm da "N abr- i-tï'u ran", yen t TûIU< NE HR!
dlye ztk re dtlen Volga ve lJa valisl, Attili\ doE: lugu n da ,
b lr ikl yüz yrl dan heli Hunlar taranndan t et he dllml!]
bulunuyordu.
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nun yalvarmalan üzerine, Troyes 'yi yagmalamaya
cagllla SÖZ vermis ve sözünde durmustur.

452 de, Roma üzerine yürüyerck. Bat! Roma Im
parator lugunun bu baskentini zapt et mek üzere iken,
Papa Birinci Leon 'un ayaklarma kapanmast üzcri
ne, sehrî es trgemis, oradak i medeniyet eserl er ini or
dusuna tahrip ett trmege kiyamannstrr .

Bir arahk da, Attilä, ordusu ile , Gallya içinde
iJerl erken, 0 dönemde Lutetia adim tas iyan Paris'e
yolu düse r . BUyük fätih sehre yaklastrke n. karsrdan
gele n çok güzeJ bir kadm atmm ayaklarr alt ma ken
dini atar. Attilä'nm du rmasr üzerine de, Paris'e ug
ramadan yoJuna devam etmesi için yalvarrr. Attilä ,
ad i Oeneviève olan bu güzel kadirun r-icaerm geri
çev irm ege ktyam az , Paris'e girmeden yoluna devam
eder.

Katolik kilisesi Pi skopoa Lupus'u da, Papa Bi
rinci Leon'u da. Geneviève'i de, diplomatik basara
larmdan dolayt, aziz ve azize ilàn etrnlstlr.

Atti1ä 'nm centtlmenligtne bir rnisal daha vere

yim :

Roma lmparatonmun öz kardesi Prenses Ho
noria , AttiHi.'ya uzaktan às ik olup, ona yüzügünü
göndermek sureti yle, evlenme tekli finde bulununca,
Attila Prenses in onurunu krrmamak için, bu t eklifi
kabul eder götiinerek , sanki evlenmeyi Imparator
engcl liyormus gibi, durumu idar e eder .

Çün kü Attila kendi si, OTIum ve mil letinin hay
si yeti konusunda çok h assas tr. Burada bir parantez
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açmak Is t .iyorum. Çünkü tskitler'in Türk olduklan
na dair bir delilimi buraar için saklamistim.

Frnnerz tarihçis i Amedée Thierry'nin "Hist oire
d'Attila" adh eserinde su olay anlatrlmaktadir :

Attila ltalya'da, Miläno'yu zaptettikten eonra,
bir turist gibi, sehri gezmege çïkar. Sokaklan do
Ias irken, bir bina üzer inde bir resim dikkatini çeker.

Buradan itibaren Thier ry'den ahnh yapiyorum:

"Tcblo, strtlartnda al cübbeleri oe ba§lanne

d-a taç lan i Ic, aUm ta7d lara kurulmu§ iki impa~

ratoru(!JO) tem sil ediyordu. Onlann ayaklan dibinde
ise, J8K1TLE R... sava§ta yenilmi§ler de merhamet
diliyorlarmt§ gibi, yerlere kapanmUj halde uWer.
A ttilà bI' kûstakça tablonull derha l imha edilmesi~

.ui ce yerine §äyle biT tablo yapdmastnl emreder:

.Attild kendisi, biT tahta oturmu§ olacak, Rom a tm
'Paratorlan ise, strtlar~ aUm torbalaN ile yüklü ol~

dugu holde, Attila'nm ayaklan dibine altm döker
durumda olacaklardlr"(5I) .

A. Thîerry bu bilgi için kaynajhm açiklamiyor .

Fakat ese r inin pek çok yerinde Vizigot aarlh Lätin

tarihçis i J ornandes 'i zfkrettigf için, burada da kay

nagmin ayru oldub'1l diisilniilebilfr.

(50) Parçamn devarr n bun lann Do[;u Rcma Imparatcru He
Ba h Roma Impnratoru oldulkurrm gö steriyor .

(51) Th ier ry'nin k itabmdaki bu pa r ça "Hlstoir es et Lég'end es
de la n eme nnt ique" adh esere ahnrmsttr (Tcho u éditeur,
Paria 1969, e. 217 , 218 ).
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Yukandaki parç a gösteriyor k i, Attila zama
mnda Hunlar'a , Avrup alrlarca Iskit deniyordu. Muh
temelen, Hu nlar da kendilerine Saka diycrlard r.

A ttilä 'da n pek kisa zaman so nra, Orta Asya'da
yeni bil' Türk Imparütorlugu doguyor, Bumin Han
tarafmdan kurulan bu Imparator-luk GöKTORK tM>
PARATOR LUGU'dur. Gök-Türk'ler isim de êistlre
dcgi~tire. TüRI{ adma kavus mus atalarmuzd1l1a·r.

Çok sükûr -, bu atalartrmz milli hayatlarmm bi l'
bölümü hakkmda Yeniseyl ve Orhon nchirlerinin kr
ytlarmda, dikili taslar üzerinde yazrtlar birakmrs
lardrr. Onun için, Gök türkler hakkmda, Çin kaynak
lar r gibi sogu k, donuk. te láffuzu bozuk bilgilerden
ba~~a. pH'1.I p I!'11 Tiirk kaynaklarmdan da ya rarfa
nahilmek mutluluguna sahibîz.

Tüt -k yazrtlarr bizim için yasayan, hayatm SI"

eakhgtm tasiyan kaynaklardrr. Dnlarda sadece as
kerî vc polit ik olaylarr deg il, Göktürlt adh atalari
rmzm ruhunu, kalbini , atan nabzmi, henüz yabancr
kelimclerin is tiIäsma ugramarms Türk dil ini 'I'anrr
birligi inancina vaktas mis dinîni ve Türklere mahsus
ruhî özellikleri buluyoruz : anaya, babaya , amcaya
sayg l, kardealer arasmda sevgi, en zeli smls sekll
ile miIlî duygu... . I:) • • •

Göktürld er konus u "Onlar Türk m ü idiler? De
g~~mi idiler ?" gibi pro blemier ta~Hmadlgl için ve gerek
Türk ~ydmlan, gerek yabancr türkolaglar tarafmdan
~enelhkle hilindigi için, üzerinde fuala durmayaea
gaz.
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Bu kitabm çesî tli bö!ümlerinde ALTAY TORK
LERl ile Yakutlardan söz etmemiz gerekecek tir . Al
tay d aglarr , denebilir ki , a!]agl yukan 'I'ilrklern otur
duklan bölgeleri Mogcllarm oturduklan bolgelerden
ayrran bir dag sil siIesini olusturur. Bugün eralar
daki Türkler oldukça ilkel b ir hayat sü rmektedirler.
Bunlarin bizim bakimrrmzdan öneml eri sundan He~

t-i geliyor ki , bu 'Türkler, Islàmiyetten önceki Tilrk
dininin bugünkü kül t ür seviyelerine inmis bi r sek
Üne bagh bu lunduklan gib i, en eski T ürk diIine ya
km bil' di ldo konu smaktadrrlar.

YAKUTLAR'a geIince, bu kit apta onlarn önem
ti yer vertlmistir . Sebebi de sudur : Cografî dururn
lar r dolayisryle, t elêmiyet kcndilerine ulasamadrgm
dan, bu Türklerin dig er Türkler ile Ilisk îai kesilmis
tir. Yakutlar, Altay Türkleri gibi, Rus bilg inlerinin
Bamanizm admi verdikler'i Uk Türk dini ne bagh kal
nnslardir. Diger Türklerden ayrt kalmalarmm bi l'
eonucu daha olmustur : Dilleri Türk dilinin en eski
unsurlarrrn ve özellik le zengin keIime hazinesini mu
hafaz a etmistir-, Bu sebeple, Yakut Iehç est rin, gra
mer ve fonetik bakmundan bozukluklar geste rme
sine ragmen. Türk dilinin tari hte n önc eki en e-ski eek
Uni temsil ettigi söylenebilir. Bu bakrmdan ctrüskço
Ile karsrlastrrtlmaga elverlslidir.

Esld çaglll en medenî mill etlerind en bb-l clan
Etrtlsklerfn. Yakutlar gibi Ilkel bil' etnik to pluluk
He karsrlas trr ilmas r, insana garip ge leb ilh-. Fakat
bugün bilim adamlarr gittikçe daha çok su nun far
kina varryorlar ki , Yak utl a r , bil' zamanlar Heri blr
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p1.l.>deniyete ve gelismls bir dinî edeb lyata sahip
[misler. Cografl ve tarihi sartlar onl arm kültüriinü
gerHetmi.!jtir. Trpkr Romahlann, yani Làtinlerin, Bil
yük Göçlerden ve ltalya'mn yabancr kavimler ta
rafUldan Istl lû edilmesinden sonra, medeniyeUerini
kaybedip, okur yazardan da mahrum kal arak, Orta
çagm karanhk dönemini yasamalar r gibi.

Son arkeoloj i çahsmalart ve baska alanl arda
yaptlan arasurmala r meydana koymustur ki, Ya
kutlartn as û vatam slmdikt vatanlartmn çck giine
yinde Imis. Onlann atalan alfabe ve yszlya sahip
imisler . Bugiin bile her kavrarru i!adeye elvertsli bir
dile ve Böhtlingk, Okladnikof gib i bilim adamlan
Dm hayran olmaktan kendilerini alamediklarr bir
milli epopeye ve sifahl edebiyata sahipti rler .

Bu dediklerlmizl rnatematik bi r sekllde isbat et
mek için, Chadwick'lerin bi r 'eserinden bir iki sattr
alahm :

u Bir ~amamn okudufju fiir ve ildllilerdeki ke
timeT""';n toplamv 12.000 kadar tu tor... IIa lbuki ayni
~amantn giinlük hayatuula kuUandtg-s ke:limelerin sa
Y181 olsa olsa 4.000 kadardlT"(") .

Yakutlann yanmda, bir de çuvAi;;LAR' l zilt·
retmeliylz . Bunlar Ural dagl armm batismda Y3.!;a~

yan bir Türk zÜInI'esidir, Çuv~lann diger TüI'kler
ile ka.nJiiomaj'lp, tamamen ayn bir toplum halinde

(5:!l H. Mu nroe Chadwick and I{. Ke rshaw Chadwlck, '7h,e
~rowth or Uterature", Cambrldge 1940. Vol. n I. , 8. 199.
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yasamalarr dini sebeplerden ileri gelm ektedir. Çün
kü tarihin ak rsr onlara l s1ä.miyeti kabU1 etmege Irr
aat verm edigt g ibi, vatanlannm Ruslar tarafmdan
zaptedilmesi nden sonra, hrtatlyanhga k abul etmege
de zor ta nm rslardrr. Bununla beraber, çuvester bu
gün resmen hristiya ndir amma, eski Tü rk dinind en
pek çok inams ve êdet muhafaza etmislerdir . Bil
tün bunlar Çuvaslarm Müsl üman Türk zümreleri He
tem aslartmn kesilmesine sebep olmustur. Bunun ne
ti ces indc de. dillori donmus kalmrst rr. Yani bu dilin.
daha dogmsu Iehçenintvj gellsmesl durmustur. Bu
eayede, Çuvas leh çesi , Yakul lehç esi gibi, en es ki
tü rkçeye yakmhgrm korumustur. Hattê. Gombocz gi
bi baar dil cilere gêrc. çuvasça ana-türkçeyc en ya
km ola n lchçedir. Fakat çuvasça Milêddan dört bel?
bin yl1 önceki ana-t ürkçenin, yakutçadan farkll dog
rultuda gelh;mi~ bir da..1.lru. t emsil eder. Yakutça ile

(53) Blze gare RC'ilt RahmeU'nin ve onun ë~renclst olan dil
bl lgtnlerfmlzfn "lehçe-~\'e-atIZ " §eklindeki eimnendrr
mast gerçek durumu yaneitmayan, TUrki ye' cin bugtln
k il co[çraO simrlarmr esas atan, s un 'r bir smrüandrr ;
ma dir , Mescl:î, Orta Asya 'd aki bazt leh çeler Ana dolu '
dak ! bazr n~zlnrdan daha çok biriblri ne yakmdr r, H em
§'Ivc Ile ntJ,z bühaseu tet ärruz He i1gill §eylel'd lr . sem
net t in Surru "!jIve" k eltm est lçi n §öyle der: "tere, tevrr .
üs tüp , erve I Ilsao, naz, teve, eda • "ilj\'ei d llbe r".

G1JrtlldUg-U glbl, l Urkeçin in bü yü k uet esr s tvc IlOln
"l chçe ntn bil' dnh' demlyor. "!)Ive -i_lb an" bu rada kc .,
ausma tc rar de mek tl r. Leh çe gramer He, erve fonetl k
lIe Ilgllld ir . "A kIz" tso, len gutsti k aç rsmdan ljlve ke ,
lImes inin torkçesldJ r .

UIT. TUrk dUinl n btigUnk ü bUtUn dl\lIa n nn lehçe de.
m~l terclh edlyoruz.
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çuvasçan m müsterek köklerinin, arast rrm alar ya~

pthraa, etrüskçede bulunabileceginl zannetmekt eyi m.

BaZI tarihçilerin, özellikle dilcilerin Tiirklerle
karisttrdrklari lIfOCOLLAR hakkmda da burada bir
kaç söz söylememiz yerinde olur.

Türklerle Mogollar biribirlerinden tarnamen ayn
iki millettir.

E tnik bakimdan Fransrzlarla Almanlar arasmda
ki iliski ne ise , Tü rklerle Mogollar arasindaki Iliski
de odur . Bilindig i gibi, F ransizlarla Almanlar- aras in
da irk birl igi yoktur, aroma , aralar-inda ortak clan
bir ~ey vardu- : gerek fransizc a, ge re k ahnanca Hint
Avrupah dillerdendir. Aym sekilde, t ürkçe He mogol,
ca arasmda ortak olan sey , her iki dil in Ural- Altay
dillerinden olmasrdrr. Böyle bir dil ailesi var ise...

Son zamanlarda "Altay diller-i" etiketi al tm da
türkçe ile mogolca yi bir lest .ir mek moda olmus tur.
Çünkü Altay dag larm in bir tarafmda Türkler, bir
tarafmda Mogollar yas ar . Eu fransrzea ile ispanyol
cayr "Pireneli diller " etiketi altinda blrlestirmege
benzer.

Yüzyillar- boyunca lromsu halinde yasamis ola n
Tih'klerle Mogollar aras mda , pek tabiî olarak, kültür
ilisk iler] olmustur. Fnkat bu Iliskiler hemen her za.
man tek yönlü idi. Türklerin kültürü her dê nem do
daha yüksek oldugu için, 1-1ogollar durrnadan dil , dln ,
ádet, efs ane alanlarmda Türklerden kültür unsurlarr
asrrrmslardn-,
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Fransrz türkologlanndan Jean-Paul Rou:", "La
Religlon des Turcs et des Mongols" adh escr' ide hu
konuda söyle der :

f41t1DfjDlIara gelince, ,.. ontor Tukyu'lann ( T il r k
lerin) esos dini i nam$lunnt alm2$lar ve muhajaza
etmi~lerdir, y ani kend il enne mol et mislerdir , Orta 
daki çarp lm benzerl ikl er ka r$!smda, §iiphe!Je y er
kalmamakttuhr... Mogol dini haline gelen TilTk dini
Mogollar tarafmdan dilnyaya tnnütldt ... L engüi s tik
incc!cmeler ba')an iIe isbat ediyor lei, §amanizm
Mogollara Tür l:'Ierden qeçmistir, Cüveyni bu dinin
Uygurlarda çok: geli~t igin i re lIJogollarm Uygu rlur
dan çots etkilendilder inl 'söy Ierken , bunu demek is·
tiyor. lI1ofjollar Uygurla rdan pek çolc $ey e e I u are
da alfabelcrini d e almzJlard lr"(S4).

Mcgollar ile iIgili olarak, Iki karrsrk konu veya
me eele vardrr. Bunlarm birincisi, bir Mogol ka bilcai

nin admm yanhs tel5.ffuzu ola n "Tatar-'{t") k 'im esi

nin, Mogol yayrlmasmdan sonra, halls Türk zûmrele

rine bulasip kalmis olmast. bu ke limenin c elara ad

olarak verilmi s bulunmasrdn-. Bu talihsiz ve man tik

SlZ olaym içyüzünü Inghlzlerin Britannica All .lklope
disi s öyle açtkhyor ;

(64) Payot, P aris, 1984. s 35 , 6t.
(55 ) Batrh tarih çiIer hu k eumeyr, "bar-bar': k elim -Ine uy

sun d iye , "rarta r': sek üno aok rnusla rdn- , TIiz üa r m c
göre Ise, xntctojrcto Cchenn em tn ad ! elan "Tal la r " ke
urnest hu dercrmasyon u a etktlt olmustu r M o[;"dlar Av
r up ahjardn k crku ve dehset uyandrrdrktaer l çln. " Ce
be nn emden çlkml-1" sayrlrmsfardn-,
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"(Jyle anla~lhYOT ki, buo ad be~ÎflCi yüzytlda,
Mogolis tanm ku zey bat 'LSmda ymlayan TATA veya
DADA 'lcabilesinin admdan gel mek telliT. lhtHálden
óllce bu ad Ruslar tara/mdan, Rus tnipamtorluinm
dft ya$ayan TUrk ka vimlerin in ço!Ïwu!., A eerbeucan
ue Kafkasyadakilere bile, verilirdi. Hatt á. Tatar adl
Rllsyada ya$ayan biUUn MiisWma nlar için kullam
llrdt ... E skiden Tatar denilen katJi mlere urt tlc bu ad
vcri lmiy or ve öyle unla$zl1yor lei, bu ka vimler esa
sen ke ndilerine bu adl verm emi§lerdiT" ( 56 ).

Mogollarla ilgili b ir baska mesele Cengiz Han'm
soyu meselesidir. Eserlerinde Cengiz Han'm adim
bile anmayan t arihçilcrimiz bulundugu g .bl , bu Mo
gol tmparato runun aslmda bir Tü rk oldugunu isbata
çahsan tarihçilerimiz de vardrr . Her iki tar af bir t a
kim delillere dayanmaktadrr.

Ben, meseleyi bambaska a çrdan elc alacajhm.

(!jG) Ansiklopedlnln 196-1 haskisr,
Çarlar dönemindeki Türk medreselerinde , der-a prcg,

rnmlarmdn, dtnt bll gt tcr ln "yamnda, §u dill eri n öër ent
mi ye r al rrrruq : Arabi, Farlst , TUrk!.., Yanl, Rusya
'rürktcrt k endl unt cr tn e TÜRK t ee r termts ... F al mt Rus
Iarm özc lliklc Kt rtm vc x aa cn -rärntcrtno tsrrrtla Ta
ter demelet l ve hu adm [dart dilde. yan! RESM t YA·
ZI~MALARDA kullumlmasr sonueundn, K n-im v e K a
zan T9 rkl et i, maet eser, k end ilerf de, bu adr kabuIlen ·

mislerdlr.
Bu acaytp ve aujameiz dururn ::luna ben zer : GU

nün blrinde Alm art topraklannm p'ransratar terar m
dan l!jgal edildltini fa rz ederek , Almanlann Franslz
lar t ara fmd an, k-end l1eri için kul1andlklan a§a~laYlcl

"Bochc " a<:hm, "Beseh" !j('klind(' kuli nnm a g-a. rnZ l ola 
bileecklcr in l tasavvur e tme g-c ,.
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M,S. XIII . yÜ1;yI1a kadar Mogollar, adi dünyada
duyulmarms bir mill et.ti. Derken, Orta Asya'nm hayli
dogu eunda yasayan bir Mogol kabilesi içinde Tt:MU
ÇtN adh biri çrkrycr, etra fmdaki, kendi dilini konusan
kabil eleri bir- a ra ya getirdikten sonra , bir- kurultay
toplayarak, bu kurultayda bir türkçe ad ile bir türkçe
unvan scçip, kendis ini CENGIZ HAN( U) ilán ettiri
yor. Ondan sonra baslryor, önce Türk ülkelerini, daha
so nra baska illkel eri fethetmege... 0 zamana kadar
r..rogdlarda görülmemis bir dinamizm Cengiz Hanm
ogullarmda ve torunlarmda da kendisini gösteriyor.
Hepsl birer fätihtir. Fakat bir iki ncsil içinde bu aile
tükenince, Mogollarm dinamizmi de tükeniyor. Dönü
yorl ar, mill etçe, eski uyusukluklarma. Aralarmda ne
yeni bir fàtih yeti aiycr, ne de herhangi alanda Ismini
dünyaya duyuran mllletl erarasi bir sahs iyet ...

Diger t araft an, Türkler, Mete, Attila ve Timur'
dan ( ~8) baska. qesi tli dönemlcrde , iki elin parmak
Iaimn sa yamaya cagr kadar çok fà tih ve Imparator
yetlstirmislerdlr. Osmanhlardan öncekiler, Osmanh
dön emindekil er: Osmanl ar, Orhanlar, Muratlar, dün
ya tar ihinde yeni çag açan tkinci Mehmetler, Muhte
~em Süle ymanlat-, Yavuz Selimler ..,

Dene bilir ki, F àt ihlik ve tmparatorluk Türklere
has bir meslektir.

(57) Cengiz f'sk l tilrkçedek l " tengiz" kc ümestnr n mcgoïca
t el áffuzudur-, "Tenglz" Is e "denl z' k elime sinln esld

~eklldlr.

(SS) Bazi la rl T1m urlenk 'l Mog-ol znnn edcr. ÇOnkO k endlsi de
Çeng lz Han'ln og-lu ça~atay He akrabahk Iddia etml~

tlr. Tlmur zamamnda. he nÜ7. Mog-olla rm itiban yUk 
seMi,
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Hem Türkler sadece askerlik alamnda degil,

baska a'anlarda da milletlerarnsr sahslyetler, dàhiler
yetistfrmislerdir- : Faràbi'Ier, Ibn Sina'Iar, Ulug Bey'
Ier , Mevlàna'Iar ...

Bütün bun lar-i hatr rlaymca, Cengiz Hamn dama r.
larmda (rnesru veya gayrl mesru yoldan gelmis I
TUR K KANI bulunmus olduguna, kendisinin, ya km
veya uzak, bir T ORK ATAYA sahip bul und uguna
nasil hükmet meyelim?

Esasen , Cengiz Han'm atalanmn, "kocastz bir
kadmdan gelmis " (59) olduklarr bilinmiyor mu ?

Cengi z Hamn damarlarmda Türk kam olmamis
olsa id i, evlát ve torunlarr bu kadar çabuk ve kolay
tü rklcslrlerml idi ? Hindistan fätih i Bahilr Sah gibi ,
hátiralartm yazmak isteylnce, kendi dilini r.egiI, Tür k
dilinl kul lanmagr tabil bu lacak kadar...

Batrhlarm "Büyük Mogol" diye andtklarr Babür
f5ah. ruhu ve bedeni He, yüzde yüz turklesmis bir In
sandi, yüzde yüz Tü rk'tü.

Mogollan göklere çikaran Alman tarihçi Wal t her
Heissig, Cengiz Han hakkmda sêyle der:

'I•. • biT kabileden bir sûper-deiqet Ç!karan '1:6

bilinen dünyanm yaTJ3lm hükmü alt 111 a alan
adam ...'(GO)

(50) Bahaeddin Ogel, "T Urit kUltil rünün gcliljDIC çn,tlul'l",
Kömen yaymtan, Ankara 1919, Iktnct Baskl, s. 189.

(60) "The Mcngob recnsccvered- tetmancadan çevlrl) TIUl
mes and H udson, L on den 1966, s. 21.

E vet , amma hangi ordularla?

Mogollar kalabahk ve çogalan bir millet l 'gi~ . az
nüfuslu blr millett.ir'{"} . 1Iogollarm baslangrç taki er
hz ordularr Türk illkelet-i ele geçirilip, 'I'ilr kler kattl
d rktan sonra güçlendi. Mogol ordularmdu b... ~ .l. 1In
surlar da bulunmakla beraber, Mogollar her zaman
azmlikta, Tiirkler çogu nlukta Idi .

Hindlstan'm kuzeyini fetheden Mogol ordusu
tiirkce konusurdu . Onun Içindir ki, bugün P akistan'
da konusul an dile "Ordu" dili de niycr lw) .

z"logoUar , yarrdan f azlasi Tü rklerden olusan or
dularla, yani Türk ordu lar r He dünyayr fethettiler.

Denebilir ki, Cengiz Han Asyanm Napolyon 'udur.
Napolyon F'ransrz olmadrgr hulde. bir P rans iz Impa
ratorlugu kurdu. Cengrz Han (bize göre) Mogol 01
mad.1~ halde bir Mogol jmpara torlugu kurdu.

(Gl) B ug ü n ycryüzündckl T ürklcr 100 mllyon kadur- oJ.duk_
Iarr halde Mo,tollar dört hel} mllyond::m tazla degildl r.

(62) Tabli, bu ·d ile zamanla, pek çok arapee. farsçoJ. v e hln
duca keumete r kan~ml!jhr.
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II

Etrüskler

A - Etrü skle rin göçleri

"Pelasgtar" faslmda görmü~ bulunduk ki, eski
Yunanhl arm gözünde Pelasglarla E trüskler ayni mil
let idi. Yunanhlar bu millete bazen Pelasg, bazen
'I'yrrhen, çogunlukla da Tyrrhen-Pelasg derI erdi. Bu
baktmdan, E trüskl erln t arihi Pelasglann tarfhinin
devammdan baska bir ~ey degildir( C3).

Yukarida görüldügü gibi , M.ö. 3000 civannda
Pelasglar- Yunanistan'i istilê edip, hu yat-imadada
egemenlikler ini kurmuslardr. M.O. 2000 civarmda
da , Hellenier ge lmis ve Pela sglarm boa brraktiklarr
bolgelere yerlesmislerdi.

Amazonlar münasebetiyle yukarrda adrm andi
g lmlZ Avusturyah etrüskolog \Vilhelm Brandenste~

(63) H ugh H eneken Eskl YunanlJlara görc, Etrüsk ler le
r'ctc sgtann AKRABA olduld armr açnsca söyler
("Tarqulnia and Etruscan orlgtns'', s . 142 ).

60

-In'in, lk inci Türk Tarihi Kongresinde okudugu bil 
dirinin yine bir bölümünü ahyorum:

"Mcçhul sebepler dolaYlsl ylc} Etrüskler bura
dan (Orta A syadan) A nadoluya geldiler. tlçün
cii. B inY l1m sonlan na dogr1l buralara gelip, Ram 
denizin çarlc sahiline çekilmi§lerdir. A:1agl yukan
[k ind Bin in ba§larmda, yani Hititlerin Anadoluya
girmeleri dolayt-style husule gelen 0 vakitki kavim
Ier göçü yüzünd en olsa çerek, Etrûskler biT az qor
ba, takriben bugünkü Samsun civan na gelmi§ler
dir, BiT iTd yü zytl scurc, yeni hûdiseler Etrüskleri
bUraSlnl da terlee icbar ediYOT. Bu luueket, zaman
baktmmdan, Hitit lmparatorlugunun çökmesiyle aIa
kader olsa çerek, Btrûskler garba dogru göç etme
ge devam etmi§ler. Kartuieni« sahili boyunca ileri
ley erek, Anado11mun garp sahillerine yerle~~ler

dJr(Il).

Bu, Proto-Tûrkler tarafmdan Anadolunun, êzel
likle Bat! Anodolunun, tarihteki ikinci fethedlllsidir :
Malazgirtten Üç Bin yil önce! Blrtnclsl, yukanda
gördügümüz gib i, Amazonlar zamanmda clmustu. .

Brandenetein'In sözünü ettigï Etrüskler Ana
doluya naar l gelmislerdi ? Denizden mi, yoksa Kaf
kaslari aaarak rm?

Anlasilan ikisi de degil. Orta Asyadan gelen
Ierin henüz denizci bir millet clmadrgma hukmet
mek gerekiyor. Yoksa, Samsun'dan Ege sahillerine

(G4) TI, TUrk Ta rl hi KonKresl za brtl a rr , sahlfe 211 den lti ba
ren,
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denizîn kenarmdan yil rüyerek dcgil, gemilere binc
rek gel irlerdi. Anadoluya gelmeleri de ayru sektlde
olmua olsa gcrek: bugün Batum'un bul undugu sa.
hili takip ederek...

M.Ö. 1200 civarmda Yunanis t an H èllenl erin 50

yundan clan Deryenlei- taraf mdan Is tfl û edilir. Bu
ts tü ä Yunanis tan 'da hayli degi~iklik ve karr sikhk
lar meydana getirir. Bu dö nemd e bi r krsim Pelasg
Iarm da , Yunanistam birakip Anad olunun Batrsma
göç ettikleri zannedümcktedlr ,

lkinci Binyrlm l kinci yarrs r E gc'dc ve Akde
niz 'de önemli olaylarm geçtig i, harekefli bir dö
nemdir.

lkinci Binyilm sonuna dogrudur ki , Akalarla
Troyahlar arasmda on yil allre n saves cereyan ede r .
Bu cavas m ba slangrçr olarak baai tarihç iler M.ö.
1200 YIJml, bazrlarr 1250 yrhm g öster ir ler,

Ik inci Binyilm sonuna dogrudur k i, Girit me
deniyeti doruguna çrkar ve Miken m eden iyeti gellair.

Bir de xt .ö . XII I. yüz yilda, biz im bakrmuma
dan önern li bi r olay olur: Pauly ve \Vissowa An
slklopediaine göre, Karadenïadem vj , muhtemelen
Krrrmdan gelen yeni bir Proto-Türk dalgas t Ege
ve Akdeniz d ünyasma ge lip çarpar, Gelen kavlm,
bazr Akdeniz kavim ler i Ile- bh-les ir- ve hep birlikte
MIsl r'a saldrrn-l ar, Bu saldrrr Mrsrr'Itlarm yazrh bel-

(65) "Realencyclop a edla". Stuttgart 1948, e, 1009, " Ty rrhcn"
maddesl.
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gelerinde "Deniz kavimler-inin saldn-isr" adr He ka
yi thdir. Karadenizden gelen kavimin adrm hazr bil 
ginlet- "Teren", çogunluk ise "Tursha" okur akta
drr .

Dcniz kavîmlerin in saldmsr Mrs rr 'hler ta rafm
dan püskürtülüncc, öteki deniz kav imleri Akdeniz
deki vatnularma dönerl er. Tursha' la r ise, g idi p Ba
h Anadolu sahille rine yerlesl rler

Frunsrz bilgini René Dussaud Tursha'I ar la E t
r iisklerin ayni millet clduguna Inanmaktadrr C") .

. Batida Etriiskler hakkmda yaztlan kitaplur ge-
ncllikle Italyadaki E trüskler in menseine dai r üç
tcorinin anlatrlmasr Ile baslar. Bu teor iler :;'1 gö
rüsleri sergiler :

1 - Etrüskler hiç bir yerden gclmc n.istir.
Onlar It alya'mn yerlis i olan bir kavim dir .

2 - Etrüsk mi lleti hiç bir yerden gelrueyip,
Italya topragt ilzerinde olusmustu r.

3 ,- Etrüskler baska yerden veya yer lerden
gelmlsler ve 1talya'da yerlesmislerdir.

Bu üe; görüsün birincisi, yani "yerlilik" eor is i
Milädda n nz öncc Roma'da yas arm s Yunanh t arihçi
Hali karnash Dionysos t arafmdan ifade edl lmis t lr-,
Bu t ar ihçinin it imad ed ilmcge Iàyrk, d ürü st bir bil-

(66 ) "Préty d len s, Hitti tea, A ch éen s", ëruttons P a u l C oet h er ,

P a r is 1958, S, 21.
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g in olmadrguu bu kitabm sonundaki "Pelasglar kim
Idiler?" baehkh yazrmda isba t et mis bu lunuyorum..
Bugti n Dionysos 'un g örüsünü tam olarak kabul ede n
et rüsko log yok ise de , he r biri Dionysos'un adiru

mutl aka alk reder.

lkinci göräs, yani "Olusma teorisi" bi rinci teo
rinin hemen hemen aymdrr ve Masslmo Pallotino
gibi soven ltalyan bilim adamlanmn yaztlarmda ve
eserlerinde if ades ini bu lmustur. Buna göre, Etrüsk
'lel' ltalyadaki çeljiitli etnik ~nsurlarm bil' araya gel
mesl sonucunda olus musla rdrr. Hem Etrüsk milleti
önemll deg ildir. önemli clan Etrüsk medeniyetidir.
Bu görü~ bugün ltalya'nm resmi görüeüdiir . Oluama
teorisini yabaucr etrüskologlar arasmda, Alman
Franz Altheim dismda, hemen hemen ciddiye alan
yok gibidir. Ancak, ltalya'da kaar yapabilmek için,
ttalyan Hiikilmetine hos göriinmek gerektiginden.
bu görüeü kabul eder gibi davrunmak mOORSl etrüs
kologlar arasmda yaygmdir.

Etrüsklerin ltalya'ya baak a yerden veya yerler
.den göç ctmls olduklarma dair üçüncü görtla bugün
et rüskologlan n benîmsedikleri görüstü r . Fakat bu,
görüs tl kabul ede nle r arasmda da, !JU konularda tar
trsma vardn-: -Etrüskler ltalya'ya Adriyatik yolu
il~ gelmi slerdir- Hayir, Tiren Denizi yclu He... -Iki
si de yanhs ; Etrüskler Italya'ya, Alp daglanm asip,
Ku zeyden gelmi slerdir...

1 - Birinci Göç

XIX. y üzyih n ortalarma kadar, etrüskologlar
E trüs klerin t arihini M.Ö. VIII. yüzyilda basla tryor
Iardt. Daha önockl dönemlerde gcçmis, Etrüsklcrle
ilgili olnyla r cfsane olarak k ab ul cdi liyordu . E trüsk
lerin yasadrklarr cograf alan olarak ise, Orta Ital
ya'daki Tiber ile Arno nehirleri arasmda bulunan
alan gösteriliyordu.

Derken, 1853 de, ttalya'run ku zcyindeki Bolon
ya kcnt ine yakm olan Vill anova kas abasmda . Et
rüsk lertn ki ne çok benzeyen sanat eser leri k aarlardan
çïkarild r. Bunlar M.ö. VIII. yüzyIldan daha öncesinc
aitti. Söz konusu aanat eser ler ini brrakanlarm Et
rüskler olabileceg inc ihtimal vermeyen etrüskolog
lar bu yüksek sanat ve medeniyetin sahi pler tne Vil
lanovah (Vill anovien) dediler.

Gelgelelim, bir müddet so nr a, daha da eski dö
nemlere a it sanat ese r ler i ortaya çikt t. Bunlarr ya
ratanlara "Pre-Villanovien " veya "Proto-Villancvi
en" dendi. Onlarm. Alpleri as arak, kuzeyden gel
diklerine inamldr. Baai et rüs kologlara, meselä, Hugh
Hencken' e göre , VillanovalIlar Macar ovasmdan ge
çerek Italya'nm kuzeyine gelm islerdir. Buna bir t a
krm delill er vardir Ï'"}.

Bugün etrüskologlar m çogu VillanovalIlarm
E trü s klerd en baskaai olmadrklarma inanm aktadr r 
lar. P al loti no bile söyle der:

(61) "Tarquinla and E t ruscan Or ig ins " , Thames occ Hudson.
Nijmeg en 1968, s. 74, 75
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" Villanovaltlar dediklerimizin, tarihî geli~me!eri
çagtndaki Btriiskler olduklarmJ kabul etme mek artsk
mümkün defjild ir"(" ).

Bu dolambaçh cüm le acaba E trüskler in 1taly a
nm Kuzeyinde clustuklar r an lamma m t geliyor ? R.
Blcch'un VilIanovahlardan "Prcto-Etrûskler" diye
söz etm esi ( r, ~» ve, H. Heneken'in "Etrüskler Vil
lanovahlarm devamtdn-' demesi (r a) ise , Kuzeyden
gelen göçün It alyaya gelen ilk toplu göç oldugu ma
naanu ifade etmektedir . Aneak etrü skoloji uzman
larmm çogunun bu görüse aykm düeen kronolojik
bilgiler verd iklerini söylemeliyim.

VilIan ovah denilen Etrüsklerin önemi özellikle
sundan Iler-l geli yor ki, brraktrklarr eserler arasmda
demirden eeya da vardir ve bu esyarun bulundugu
yerle sim alanl armm yakmmda Isletûmls demir ocak
larr bulunmustur.

Krsacasr, Villanovalt Etrüskler t talya'da De
mil' çagml basla trmslardn-, Billndîgi gibi, Orta As
yada Demîr Çagl Ikinei Binyi lda baalarmstrr.

Dernek is tiyorum ki , Villanovablar, hiç süphe
sta, Orta Asyadan çrkrp, gelenekeel göç ycllaruu ta
kip et mls ve bir az daha ilerl eyince, Alplere gelip
dayanmis ve bu sira daglarrm da asm aktan çekin
mernis Proto-Türklerdi.

( 68) "The Etrusca ns", Penguln hooks 1975, S, 84.
(69 ) " 'i'he a nct ent cjvill~·.at.on ot t he E truscu ns" Nagel,

Geneva 1969, e. 71 . '

(70) " Tarqui n la and Etru':can crtgtns'', Tham es an d H udeon,
London 1968, s. 25.
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2 - Iklnci Göç

"Tarihin babasr" unvamm kaaanmts
rodot'un ünlü eaerinde, bir baska göçün
yer almaktadrr, Hikäye söyle :

Anadolunun Lydia adh bölgesinde, kral Atys'in
aamamnda, bir arahk slddetli açhk bas göaterlr.
Kral, aha linin açhktan krrrldrgtm görerek , I rillefini
ku r'a He iki ye aYlr lr ve Tyrrhenos adh oglunu çagl.
np, ~u meald e k onusur-: "Açhga karsr göçte'l baska
çare kalmadr. Sen ahalinin yarrsmi ahp göç ede
eek, baska bir vatan arayacaksm. Böylece, burada
kalanlarr doyurmak daha kolay olacak". Tyrrhe
nos, baba sözü dinl eyip, ahaIinin yarr stm a hr, on
larla temtr'e gider, orada lüzumu kadar gemi Insa
edip, denize açrhr; Kafile Adriyatik yolu ile Ital
ya'mn dogusundaki Umbriyamn sahillerine yanasrr
ve göçmenler orada yerlesirler.

Herodot, hikäyesine su bilgiyi de ekliyor-: Lid
yahlar Italya' ya varmca, Lidyah adirn bIrak lp, ken
dilerine önderlik etmi a olan Tyrrhenos'un adrm be
nlmsemlslerdir ve böylece onlara "Tyrrhen-i" den
~tir(1 I).

Burada bir açtklamada, daha dogrusu hatrr
latmada bulunmamtz gerekiyor:

Dogru ökunusu LUDYA olan ve bugünkü Tür
kiye'nin a~agl yukarr Manisa ve 1zmir illerinden iba-

(11 ) "Herodotus", t re ns te ter by J , Enoch PoweU , ei e renden
Preas, Oxford 19tD , S. SQ .
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rct bu lunan Lidya, ancak k rat Lydua'tan SODrR bu
ach almistrr. Daha önceki adi Meoni a îdi. Bu bölge
tarihte arrasryla îyonyahlarm, Kimerlerin , Iranlila
rm, Romahlarm isgaline ugranus bir geelt ye ri,
bir koridordur. Bir Lidyah milleti ve Lidyah di li
yoktur. Gerçi Lidyada hü küm sürmüs bazr sü lêle
lerin ve hükümdar larm adlan bilinmekte, fakat bun
larm hang i rrka. hangi mil lete ait olmus oldukIan
bilinmemektedir.

üntü dilci Georges Dumèail sëyle der:

uDü~ünülebiliT lei, Lidyali adl 4lhittitle§mi§"
eski Anadolu ahalisi ile IIint-Avrupaltlann istilà
stndan önoesine ait dilleri konu~an halk tan olu~~

biT kaTt~fma verilen etiket idj,,(r, ).

Bize göre, Li dya "b ir- zamanlar kral Lydus 'un
yênetmis oldugu cografi bö lgc" demektir; 0 kadar.
Onun içi ndi r ki, bizce, Herod ot 'u n sözün ü et
tigi dönemde Lidya'mn Proto-Türklerin egemenligi
altmda bulunmus oldugu sllphesizdir. Eski çagm
ünlü yazar larindan P lütark da, esasen. "R omülüs'ün
hayatr" edh eserinde, E trüsklerin, ltalya'ya gelme
den önce. bir müddet Lidyada Y31.?a~ oldu klarmr
yazar. Yani , sözünü ettigimiz Etrüsk göçü ile ilgili
kaynaklar biri bi ri ni tutuyor.

Hem u nutmayal un k i, yukanda gördügümili;
gibi, Proto-Türkler, Pelasg, Amazon, Tursha, Tyrr
hen adlan He, Lidya'nm bulundugu Bah Anadoluya,
çes it l! dönemlerde gelip yerlesmislerdi.

(72) "La Rell.gion remerna archalque", Payot, Pat-la 1966, 8.

600.

Etrüsklerin Lidyadan Italyaya geliç i hangi yüz
yIlda olmus olabilir? Villanovahlara Proto-Etrüsk
dendigine gëre, bunun kuzeyden gelen göçten sonra
olmus olmaai gerekir. Bununla beraber, hu göç ola
ymm tarihini M.O. XIII. yûzytl olarak gösteren bil
ginler de vardrr I") .

Surasr bir gerçektir ki, Romaltlar Herodot'a
yüzde yüz inamyor ve Etrüsklerin Lidya' dan Ital
ya'ya göçünü bir tarihi olay olarak kabul ediyorlar
dl . 0 kadar k i, baai Lätin salr ve yazarlar eserle
rinde ttalya'daki Etrüsklcr için bile "Lidyah" adrm
ku llanrmslardir.

Etrüsklerin bir kaç nesil Anadoluda yasadrk
tan aonra ltalya'ya gelmis olduklanm antropolojik
incelemeler de isbat etmektedlr.

Carleton Stevens adh Amerikah Antropolog'a
göre, Etrüsk mezarlarrn dan çikarrlmis kaîataslarr
Akdcnizin Dogusunda, yam Anadolunu n Batrsmda
yasarrus inaanlartn kafataslarr Ile benzerlik göster
mektedir (Ho) •

Kan t aWili bakimmdan da bugiin Toskana'da,

yam eski Etruria'da yasayanlarm durumu Toskana

dtsmdaki korusu halkin durumundan farkhdir , fa-

(73) Raymond Bloch, " '!'he enetent cfviUzatlon ot tne

Et ruacana", Nagel, Genève 1969.. s. 185.

(74) A.W. B1jwank, "La provenanee anatollcnne dee
Etrusqucs" (Bcljlncl TUrk Tarlhl Kongreslne sunulrnue
blldln), 'I\.itanaklard.l s. 167.
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kat An adoludaki bazi bölgeJerde yasayanlarin duro
muna yakIndtr p~ J.

3 - Uçünc ü Göç

Roma hlarda su ciddl inams vardi ki, Troya sa
vasr sonunda, yenilgiye ugt-ayan Troyahlarm bir
krsmr, E nea adh soyI u bir kumandanm Idarest al.
tm da ltalya' ya, Tiren denizi yolu He geli p yer'lea
mil? ve önemli sehirler kurmus lardn-, Çünk ü Enea
efsanesi denilen hu efsane genellild e bir Lätl n ersa
nes! sayrlmaktadn-, Fakat Làtinler, Etriisklere ai t
her seyl benimse~ilderi gibi, bu efsaneye de sabip
çikrmslardn-, Yani, Láti nler Troyahlari kendiler inin
atalara yaprmslardrr .

Halb uki arkeolojik kazrla r- sayesinde, Troya ef
sanesinin bir Lätin efsanesi degf l, bir Etrüsk efsa
nes i oldugu gerçegi kesin bir sekilde ortaya çik
rms trr. E trüsk bölgeleri nde yapilan kazrlarda, Enea'.
Y1 temall eden heyk elcikler , el aynalarrrun arkasmda
Ene a efs anesi ile ilgili resimler bulunmustur;

Bugiinkü etriiskoloji uzman lan Troyahlann ve
Etrilsklerln etnik menset konusunda çellakiler- için
dedirl er . Bir bakarsmiz onlarr ayrr millet, bir bakar
81111Z aym millet sayarlar,

(75) Clba l1áç nrmeeinm da böyte Ince lemeler yapb rdJg-l bi.
linmektedlr. 1958 de "Me dical Blolo~y an d Etr uscan
or lglns" konulu bl r- S",mpozyUm d(Jzen lemlJjtlr (Masshno
P~lIoUno, "Etruscolugla", H eoplt, Milano 1968, s. 88)
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,
Etrüsklerle Troyah lar r aym mille t sayanlar

da n Bulgar bilim adarm Vladirnir Georgicv söyle
der:

"Bnea ile T royaIllar, lta!ya'nUt battsma yana§1p,
orada Titus-Livius'a göre, uYeni TrO'lJa'y ~ lcurdular ,
/ta lik' kavimlerden · hangisi bah ltalya'da yerIe.Jmi.,
t ir? Her holde Lätin ler veya Osko-Uml,"-iyalllar
degil. ÇUnkü onlann 7~ültürü bah A?w dolunun .~ül

t ii riuui en tamamen [arkli idi. Burada ancak Etriisk
ler söz konusu olabilir. Çiinkii. H erodot , Stratum, Ser
-oi us, Seneka, Sol inus , Tacitus, Plütark, Fcstus ve
baskalan onlarm Rah A nadolu men.yeli 01dlLk1annl
söYlemi~lerdîr. Romaltlar, zamanla, Etrüskleri eritt i
Ier ve onlarni men~ei ile ilgili olarak efsa Jede Ver
alan gerçegi kendilerine miûettüer. (B /ma ra ömen)
üekena gibi, SEZAR GIBI soy1u Etrüsk uilelerin
den gelen ailamlar çekinmcdcn, TrO'lJal~ sO'lJwuian 014

du.klarm t söyleyebiliyor1ardl.

Enea efsanesi Vi rjil'in ve T itus- L ivills'un uy
durtluklar i bir ejsane degildir. Ru etsene onlardan
çok evvel çe$itl i Y unanll yazarlar t aralauLm zi kre
dilmistir... Ru arada Lesbos'lu Heüaniko« Roma'y a

uYeni Troya" adlm verdigi gibi, Romah1an Troya 

hlann torunlan 8aymaktad~r... Ru e/sanen in içindo
önemü bir tarihî gerçegîn çekirdegi ya tmaktadlT :

E trü3klerin TrO'lJa'dan gelmi§ olduklartn tu hatlTa-

8'''(6).

(7 6) "Trocr und Etrus ke:- (Der historische Kern der E nea.:!
sage) )", wteebadea , gcnd crdruck aua Band 116 ) .
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Bilindigf gibi, Sezar Galli a'mn, yani bugünkü
Fransa' rnn fätih idlr-, F'ransialarm Mécène dedikleri
Mekcna ise, Ba trhl arm dil inde adr bil' genel ad ha
Ene ge lmis olan entereaan bir tiptlr. Daha dogrusu,
millet ine ihan et etmts bil' adamdrr. Kendisi bir Et
rû sk oldug'u halde , E trtlsk dü smam Imparator Au
g"ust 'un E triiskler aleyh indek l polit.ikasmu hizmct et
mist.ir . Çok zengin, fakat çck haris oIan bu adam tm
pa ratora dalkavukluk ederek, Kültür Bakanhgr gibi
bi l' göreve getirildikten sonra , zam amnm eair ve ya
zar larma bol paralar dagr tarak, onl arm çahsmala
n m August'un îs tedig i dogrultuda y ënet mls tir Bu
gü n Batr dill erind e bir "sanat ve edebiyat h àmisi"
demek için bir Mécèn e denil mektedir.

Günümüzde adr "Mesen" sekllnde okunan Meke
na'nrn. kendisi gibi bir Etrüsk olan VirjiI üzerinde bü
yü k et k isi olmus tur . Meselä, tmparator August Vir
j il' e, Enen efsanesini bir Látln efs anes i haline so
karak, H omeros'un Jlyada'sr He yarrsabilecek ve Ro
m a'run sevketini yiikseltecek bir epo pe yazm asrm
tc klif ~~~igi zaman, Mekcna saîrin t ereddütlerini
yenmek için eIinden gelent yaprnll}, lmparatorun ar
zusunu bil' emi r saymasr gerek figi üzerinde durmus
tur . Böylece, Virjil onbir ytl çahaarak ve bol maas
la vc armagan lar la beslenerek, sl pa r la edil en epope
yi , "Eneid" adr ile meydana ge ti rmistlr .

Ancak, hayatmin somma dogru, ese r ini tamam
lad lkta n sonra , mill î vicdan azabl duyarak, onbir
YIIIm verdigi bu eseri yakmaga kalk ml fj'ltJr . Yakm
larJnlll buna engel oJmalarl üzerine de, henüz ço
gaItJ lm8ml~ ve tek nü sha h:ûinde olan epo penin im.
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ha edilmesini vasiyet etmistfr. Durumdan haberdar
edilen Imparator, tabii, bunu eng'ellemistîr ( 77).

E vct , Georg iev'e göre (78), E trüskl erle Troya
hlar aym mill et Idiler. 1talya 'ya aym yerden CJP) ,
fakat ayn ayn yollardan gelmislerdi. Romahlar da,
Enea cfsanesini, bir efs ane olarak degil, . bir tarihî
oIay oIa rak kabul ediyor lardr.

(17 ) Brttanntca 1970, CUt 23, B, 35 .

(78) Vladi mi r Georgiev, sen zamantarda baska teernor de
or tuyn utrrugt tr ; Meset ä, etr üskçe He hitti t çenin aym dil
old ukianna dair bir garip teortyf... H ittit dUlnin b fr H in t.
Avrupah dil crdugu, Etrtisk dili nln tee, Hint-Av rupah 01_
madl(;l. blllndigine gö re , Gco rgiev'in bu gö rüeünü pay
Ia smak m ümkün deg ildir. Yok, Bu lgar bugtm H ittit deg! !
de, HA'IT!'lerdcn sä a etmek is Uyor sa , i§ turnamiyle
de gi§mektedir. Bilindigi gi bi M.Ö. 2000 yr linda Anadol uyn
g el mi§ olan H tttt tter H int-Avrupah bil' rniliettir. enter,
dan önce, Ort a A na doluda H a t t iler var-di H it t ltl er
H a t t fle r tn medeniyetine konmusl a rdu-, Oecrgtev Hitttt ;
H a t U aymrmm yapuuyor. Bizim htttitologlarrrrnz oe,
varsa yoksa, H tt t tt terlc ilgileniy or ve ugra sryor ta r .
H a ttilerl e ugra.']maga gerek görmüyorla r . H a ttiler hangl
soydandr j D illerq n e fdi? Bu problemler onlar için önem
li degildl r. o eorgtev'tc 'I'roya Ile H UUt diller-t aresmeu
g örd Ugii yakmhk hakkmdaki görü.']ü bilsbiltUn saçma ota ,
maya ca gma gë re, bentm eeneen uklrma gelen §udur:
H tttitt er Hattilerden , baqku rneden iye t unsurta.n arasm,
da, elbette dil unsu- Ia rt , yani kelimeler de alrmslar-dr.
Georgiev 'in 'I'r oyn dll-nd ek! k ellmel erl e kar~lla !] t1rdlg, ve
arutannda benzerlik buldu gu kclimele r sakIn bu r:lnr
OlmaslD... Bu ihtirnal göz önUnde tutularak, nra§t1r ma_
la r yapllmasl g ereknu.ktedlr ,

(79 ) Lldyahlnr g ibl , Troyahla nn da , lzmir limamndan denlze
açtlnu§ olrnalnn mümkilildUr.
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TroyalIJar hakkmda baska söylenti ve gorus

Ier de vardrr. Meselá, bazr kaynaklara göre, Bizans
h aydmlar- ve biIginl er Türklerin Troyahlarin to
runlar-i olduklarma Inamrlarmis.

lbrahim Kafesoglu'nnn "Tarihte Türk adr" bas
hhh yaztsmda a~agldaki cümleleri okuyoruz:

uBizans literatüründe, Türklerin eski Troyah
larIe; münasebete getirilmi§ olmas'l dikkat çekicidir.
B ïc husus, lstanbuZ'un fethinden sonra Jtalya'ya gi.
den Bizanslt Th , Oazes ile Jtalyan hiimanisti F.
Filelfo arasmda tcali edilen mektuplarda görüZü
YOT. Bu mektuplardan anla~lllyor lei, XV. MIT 'I'ilrk
leri eski TT01Jalllann nes linden saytlmaktadlT,' Türk
Ier Bizans ba~kentini zaptetmek suretiyle, Troyays
hile ile ete geçiren Greklerin lorunlarmdan atala
rmm intikmmm alm1},>lardlT" e D).

Resît Saffet Atabinen'in de Troyahlar konusu
ile Ilgilenmis cldugunufe} ve Moravczik'in eserle
rlnde Bizanshlardak! rivayet ile iJgili ayrmtrlar bu
lundugunu bilmekteyiz.

Ancak ben sahsen bu meseleyi esash sekilde
incelemek rrrsat ve Imkêmm bulamadrgrm için, bu
konuda herhangt bir !;iey sbyleyemeyecegim, Benim
çahsmalarmu devam etttrecek olan genç bilim adam
lartrmzrn Etrtlskolojintn bu yan meselesini derlnle
mesine inceleyeceklerini ümid ediyorum.

(80) "Re§!t Rahrnetl Içiu", TtIrk rcüïtürünu eraeurme
EnsUtusU yaYlnlarmdan, Serl I , sayr A 2, Ankara 1966.
a. 312 ve 314,

(81) "Tilrk1erln Av rupnhlar1a mü~terek Trays. mCD§elerl et.
sanesl Ozerlnde ara~tlrma", 1stanbul 1951.
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B - Italyada Etrüsk çagl

Itnlya'da Etrüsk çagl ne zaman baslar. ne za
man biter ? Yukanda da gürdügümüz gibi, etrtlsko
loglar göçler iç~n keain tarihler veremediklerin~e~.

bizim de Italya'daki Etrüsk çagmm baslangiet rçm
bir tarih göstermemiz mümkün degildlr.

Bununla beraber, tarihçilerin Lidya'dan gelen
Ier için, az çok emin clarak, gösterdikleri t ari h XIII.
Yilzyrldir (U) . Troyahlarm ttalya'ya gelîsinin ayni
yiizyilda olmus olmast gerekiyor. Çünkü, bil iniyor
ki, onlar Bah Anadolu'dan Troya savasmdan sonr a
ayrrlmislardrr. Kuzeyden gelen tsttläcüarm gel '~ i ta
rihinde pek kesinllk yok ise de , !talya'daki Etriisk
çagrm M.O. XIII. yiïzyûdan baslatabileeegimizi zan
nediyorum.

Söz konusu çagm eonuna gel'nce, bunun için gös,
termemiz tabii clan tarih Romahlarm son bagimsiz
Etrüsk sehr! olan Volsini'yi yenilgiye ugratIp yiktrk
lar! M.ö. 265 tar-ihidir. Yani, M.ö. m. yiizyrld. r . es
rüldügü gibi, Italya'daki Etrtlak çag,. Bin yrh kap
sayan bir dönem olusturmektadïr.

(82) Raymond Blooh, "The anctent ctvtüzetton ot the Etrtl3_

cans" , Nagel Publlshers, London 1969, IJ. M. 11 .
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I - B üyük Etrü sk Devleti

Etrilsk çagmm basmda, ttalya'mn ne h alde 01
ciugtJnu ünlii Fr nns iz tarihçi si André Pigan iol'ün asn
ipd a ki cü mlcsi aç rkç a gös te rmektcdir :

""E tru ria'd.a , V AJU)! va F AI1.lR yer li Iuûk ni ya
tzmda) Tuna cïvurmdan gelmi:j is tiliictlar, bir de iki
dalga halinde, deniza~ln ülkelerden gelip orada yer
lc§mi§ olanlar vardl"(U) .

Bu üç taraftan gelen göçm enler bi rb irleri nc kar
!?l nas tl davrandilar ? Savastrlar mr ? Yoksa iki bin
~u kadar ytl sonra, Mnazgirt'ta clacagr gibi ( H), ay
ui dili konustuklarmi görerek, blr bulusma, knrdese
kavu!}ma havasr ve sevinci Içinde kaynastrlar mi?

Etrüskleri n kendi millî hayatlarr h akkmda yaz
mts olduklar r ve Làtinlerin "Tuscae historiae" adim
verdikleri kitap lar August ve onda n sonra gelen Im
paratoriar t arafmdan irnha edilmie olmasa idi, yu
kartdaki so rulara kolayca cevap verilebilirdi.

Girie Iaslnmzda zikrettigtmiz Chris t opher Hamp
ton'un sözlerinden de a nlastldigt g ibi, L ê.tin Im
parator lar tarafmden, Etrüsklcrin tarih kitaplan da,
vekayinameler i de yok edilmlstir . Imparatnrlarm br
raktikla r im da, daha sonra , P apalar yakrrnatrr. Çün-

(83) "La ccnquête r om am e'', P ressea tjmvere ttatr es, P arig

1940, s. 61.
(84) pusmen ordusu zannettiklerl orduda k endl dill erl nln ka

nusutdugunu gören Ku manlar ve peçenekte r, Dlzans or
dusunu brrakrp kar§l terara geçmI§lerdir .
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k~ Papalarda, E trüskl erin d ine dayah sosyal kural
ve áda tler-inin H r latiyanhgm yayilmasrm engelleyebi
lecegi korku su vardi. .

Bu arada, Lûtin yazarlar t arafmda n yazrldigr
hal de, .Etrüsklerin di ninde n s öa eden kitaplar da
yaki lrmstrr. Meselû, ünlü bil gin Varron 'un, adrm
"Etrüskl erin t anrrlar- hakkindaki Inam slarr' diye çe
virebilecegimiz eser i de, E trüsk kaynaklarma da
yandigr için, Kilise tarafmdan imha ednmtettr l") .

Burada ilgi çekici bir durumu zikretmeliyim :

Roma Imparatortugunun çok karreik bil' politik
dönmlnde, Roma'mn Yeniçerileri diyebilecegfmiz Sa·
ray muhafIzlan, Claudius adh bir ini scç ip lrnpara
torluk tahtma oturtur1ar (M.S. 41 de). Claudius bil'
Etrüsktür. Hem de milli suur sah ibi bil' E triisk...
Devlet Isler ini yardrmcilar rna brrakrp. oturur 20 bö
lûmden olusan bir "Etrtlsk tarihi" yazar. Her helde,
kendisinde gizIi olarak ahkonulmus "Tuscae histo
riae" de vardi.

Suetonius'a göre, CIaudius zamanmda, onun yaz
rms .oldugu tarih kl tabr, tskenderiye'nin meshur kü 
tüphanesinde, konferans !}eklinde, yrlda bi r defa, bir
kaç seferde, basmdan sonuna kader , halka okunur
mu :](f6).

Bugün Claudiua'a "tarihteki ilk etrüskolog" ün
vam vertlmektedîr ,

(Stil J ames Wellard, "The searche tor the ztruscens'', Tho
mas Nelson and sens lt d, Londen 1973, s. 1540.

(86) Christopher Hampton, zikredilmlf eser. 8. 253.
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Gelgelelim, Claudius ötür ölmez, onun escrt de
ortadan kaldmlmrstn-,

Alman etrüskologu Ot to-Wilhelm von Vacano'
ya göre, ttalya'daki Etrüskler arasmda ortak olan
üç ~y vardr : "dil, yazl ve kutaal bir idar i tesklläta
sahip olma kana at iv t").

Ne idi bu idari te skil ät?

Bazr Látin yazarlann, sonradan imha edilen Et
riisk Tarih kitaplaruu okuyup da, 0 kitaplardan ken
d i eserlerine aktardiklart parçala r ve cümleler saye
sinde, E trüskler in sosyal hayatr ve idari teskilût r
bakkmda bugii n bir seyler bilinmektedir.

Etrüsk devleti ttalya'om kuzeyinde, ortasmda
ve giineyinde olmak üzere, 12 ser boydan Ibaret üç
Boylar Birliginden olusan bir Dem okralik Federal
Devlet idi.

Massimo Pallotino'ya göre, E triisklerde 12 sa
yrsmm dini bir anlarm ve önemi vardr. Ashnda bu
saYI es ki çag milletlerînîn çogunda k .:.tsaldl. Yahu
diIer 12 kabil e idiler . Yunanhlarda Dodekapoli s adh
12 siteden olusan aiteler birligi vardi, Olabilir ki ,
bu, kosmik b.r seb ebe bagh idi. Bir yrl içindc av 12
defa küçülüp büyüdügü için , belki 12 sayratmn 'Tan
rmm seçtigi ve begendigi bir sayi oldugu dü~ünü.
Iürdü.

EtrUsk devletindcki Ku zey Boylar Bi rligi Po
nehrinin vadisinde yerle~mi~ bulunuyordu. Merkezî
(87) "Tbe Etr uscans In the Ancten t w ceïd- tatmeacadae

çevjri ). 1ndlana Onlverslty Press, Hl65, •. -U.
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Boylar Birligi Arno nehri He Tiber nehri ara mdaki
bölgede Idi, Güneydeki Boylar Birlîgi ise, Ka n"pan ya
ad! ver-ilen cografl alam Isgal ediyordu.

Insan, later Is temea, bu dururn ile Etrüsk1crin
lta1ya'ya üç ayrr göç halinde gelmis olmalarr ara
smda bir ili~ki kurma k egilimini du yuyor. Fakat kay
naklarda böyle bir m§okiyi isbatlayacak bilgi yok tur .
Sunu da ekleyelim ki , eldeki saglam bilgiler êzellik
Je, Arne He Tiber arasmdaki Boylar Birligi h ak km
dadrr. Kuzeydeki ve Güneydeki Boy Birlikler i hak
kmda pek bir ~ey bilinmiyor. "Etrtrrla" kelimest kul
lamldlgl za man, genelli kle, ortadaki BoyJar Ei rlig i
nin Isgal ettikleri bölge kaat edilmektedir. B nunla
beraber , etriiskologlar "Po vadisindeki Etru rta",
"GÜDey E t rur ia" gib i deyimler de kullanmaktadir
Iar t'").

Her Birlikteki boylar, yrlda bir kere, ortak me
seleleri görüsmek üzere, Kurultay halinde toplanrr
Iardi . Ku rult ay si rasmda, dini tö renler yaprhr , dua
lar okunur, ' kurbanlar kesilir ve sonund a at yaM.!}"'
lart , güreç ler , aenlikler, ziyafetler düzenlen irè i.

Yrlhk Kurultaylar drsmda da, gerektigin e, me
selä yeni bir Birlik Baska rn. yani yen! hilk ûmdar
seçmek için , Kurult ay toplamrdr. Hü kümda r halkrn
oytarr He t ah t a çlktIgl içindir ki, yukarrda ~tri.isk
dev lcti ni Dem okrati k Devlet diye nit eled ik.

.E trüsklerde hükümda n n {kralm) askeri ..e lda
ri yet k i ve görevlerinden ba~ka, di ni gö rev leri de
(BS) Mnss imo Pallotino, ' 'The Etruscans". P engu ln booka ,

1975, s. 97, 127.
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Boyl ar Birligi içinde 12 sayrsr nasil korunuyor
du? Yani, biri çrkrp, arkadas ve ad am toplayarak 13.
bil' boy kuramaz mi idi ? Ya da, boylar arasm du sa
vas çrkrp, bi l' boyun baaka bil' boyu kendi egemenligI
altma almaar aonucunda, Birlik Içinde ki boylarm sa
YI S I onbire düse mezmiyd i ?

. Bu konularda kaynaklarda somut bilgiler yok
rse .~e. b~Zl ersene ve söylentilerden îpuçlarr çrkan
l~bIIIr. B,lr kere, boylarm, Ilcride görecegtmtz gibi,
blr er- sehir -devlet olueturdugu dönemde kurulrnakt a
olan se hi r -dev let için Tarkinia t arafmdan bil' "va
s i.!?eh ir ':. veya "abla-s ehir" (o'!) t ayin edildig i anlasr
hyor. Böylece, kurulan sehi r- ile ona kurulmagu yar
dim eden se hr ln bir müddet için bir idarî bütün clus
turdugu düsünüleblllr.

Roma ~ehri, .b~r E trüslt sehrl olarak kuruldugu
s rrada , Veyi sehr inin bu yavru se h ire her bakrmdan
yardrmcr ? Id.ugu, mimarlar, heyk eltraslar, din adam
larr, hatt á byatro oyu nculari göndermis olduè bî
l k di . gu 1
l~m: te Ir . Hos Roma, sonralar r, nankörlük göa t er-

mistlr ya ....

Bo.yl.ar .arasmda çrkan savas veya dilsm an sal
dIrI.SI g fbi bi : sebep netleesi nde bir boy merkezi olan
çe~l r yrkrldrg inda ise, her halde, kurulmakta veya
geliernek te ola n bil' se hir anun yerini ahyordu.

vardt. Kral , ayru zaman da Basrahlpti. Ayrrca, üze
r inde adll yet k i ve gö revler de vardr . Eski yazar lar 
J an Macrobius'a görc, Etrüsk krah, haftada bir
gUn, anla~mazhklara, davalara ba kar- I' ") , hü küm ve-

rirdi.
Etrilsk krah basma taç giyer, clindc bir asê

bull1 ndurur ve bir t aht üzerinde ot u ru rdu ('>0') .
Bir de, k ral yolda yilrilrken, ênünde, kuru dal

lardan yaprlrms bir demet tasryan 12 koruma görev
lisi yü rürdü ki, bunl ardan herbiri ayri bir boy ta
rafmdan seçilip kendisine gönderilirdi. Bu görev li 
Ier boylarda n her birini krala baglayan birer bag
gibi idiler . T itus - Li vtus'a göre , bütii n bun'ar, Et
j-tlsklerden Romahlara da geçmi stir-F"} . Krala, yöne
t imde ya rdrmc r ola n "Yashlar Mecli si"de öyl e...

Kral, Kurultay tarafmdan seçilmekle, E truria'
daki 12 boyu yönetme yetkisini kazamyordu. Bu yet
~ :: din î n itel .k t e idi ve ku tsaldi. Çünkü krala , halk ara
('lh~ ile, Tanrr t arafmdan ver -ilmisti . Lû tlnlere,
yani Rom ahlara g~çmi~ olan ' !j>u demokratik
slog an E triisklere alttir : :"Vox P opuli vox Dei"
(Halkm sesi Tanrmln ;es idir ) . Etriisk krahmn kut
saf "Yönet me yetkisi " Imper ium adr ile Ramahlara

da geçe cekti.
Etruria'nm baskanti TARQUlNlA eehri idi. Ri

va yet e göre , bu se h ir E trüskl erin bir kisrmm ltaIya'
ya gE'tirmi~ olan Tyrrhenos tarafmdan kurulmu9tu,

(89 ) Pallotino, "The E t rusc ans ", a. 129,
(90 ) Bu ta ht Os manh döncmtnde zengIn evl erlnde kullamlan

dns ten, se der k akma koltuk idl.
(9 1) Livy, "Th e early hlsto ry ot Rom e", p cnguin Boolul ,

1960, s . 26.
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( 92) Burada "abïa'' k clime st nl kufla nrgrrmn se bebt baa r ya
aartarm "Lavinlum" §chrl lçln Boma'nm "enne.annest'
deme~c:Jdlr. Bel kl bu, l ät tncedekt "Urbs" (§ehi r) k e
lim esmm, gramer bnklmmdan, w §1 blr kelime oJu un -
dan dolaYld lr . ~
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Türk çöpç üsûndon bfrinin neen bacagma tckm e ye~i.

glni, k ahrolarak görmüljümdür... !§si zIige çare im J§!
!:;lsizJik Fra n,;u'da, !ngiltere' dc de vard ir. F ra./lSlzIar,
tngiliz1cr ge lip Al manlara köl e oluyorlar ml?.. H iikU·
metlerimiz 'rürklere 'rürklyc'de i !2 saglamah, dov lz i de
ba~lm YCl'den bulmahdular,

leri idiIer. Onlara a ileler ve toplum içindeki en aglr
Isler gördüriilürdü. Bunlar sava sta ölümle güz~~ze

gelmis ve ölüm den kut -tulmus insanlar ol?~klar ,~~m,

ses çrkarmadan , her i~i yapmaga hazrr Idile r . hole
Ier ah a verla konusu , yani satihk mal idiler.

Etrüsk toplumunda kadmin yüksek mevki i var
dl. Etrüsk kadtm eve kapanmrs bil' yaratIk degildi.
Dinî törenlere, yarrslara , temsillere, ziyaretlere, ko
cast He birlikte giderdi. Buna baska milletler, mese
la. Yunanhlar, çok saserdi.

Etriisk toplumu içinde din, güzel aanatlar, mil
lî töre büyiik rol oynardr. Bununla beraber, E t rü sk
ter , maddî hayat bakimmdan da , akla gelmeyece~ ~n.

celiklere sahip idiler. Meselû mayah hemuru IYI~e

kaba rtmak içi n, hamur tekneainin kersisme geçip
flüt çalarlardl.

Etrüsk boylar-i arasmdaki baglar bazr dönem
lerde gevsemîs, bazr dönemlerde, özellikle dl~ tehli
ke oldugu zamanlar, srkrlasmiatrr. Esasen, çok son
ra feodalite sonunda da olacagr gibi , M.Ö. VIn. ve
vil, yüzyIllarda, bütün dünyada SiTE, ya~j geh~r
medeniyeti geli smistir. Etrüsk boylarr da, hi r sehir
etrafmda toplanmislardn-, Böylece, VIII. yilvyrld a,
Rcma'nm kurulacagi srrada, E trüsk Devle ti Tarki-

Etrüsk toplumu Büyü k Aile üzerine kurulu Idî.
Büyük Ail eleri n yaslilari genis otorite sahibi idiIer.
Bunlara Baba veya Soy Bast denit-dif " }, Bu Baba
lar veya soy baalart "Yashlar- Mecliai" üy esi idiler.
Onlarm evlàtl arma "babaogullarr" denîrdi fw}, Yani,
Etrüsklerde bir çeait soylu armfr vardt. Soylulardan
sonra halk srmfr gelirdi ki , bu snuf özgür vatandas
lard an olusurd u. HaIk, krah secmek gibi, baar politik
haklara sahipti. E tt-iisk toplumunun en alt basama
gmda da, 0 dönemde he-r toplumda oldugu gibi,
KöLE(g~) SIUIfl va rdr . Köleler genel1ikle saves estr-

(93) Livy, z ik redilm!l) eser, e, 27,

(94) Ayni e3er, aynl saïure

(95 ) Burada, Türklül, ljUu rundan v e gururundan dogmu§' c lan

bu kitupta, Çocuklu,tunda y aban ej egemenligfnin daya;

mlma:;:; aCISlDl t nt mis bil" Insan slfatiyle, lçirnde yara
olan bil" konuya ëegtomeoen cdemeyccegim; Tarihte
Attüê'nm, Kanunj Süleyman' m ordulan, EFEND! 01_

mak Için Avrupa'ya g itmiljle rdlr. Bugiln tse, "gurbetçi"
admi vercngtmta vatandaslanrmz "kölelik" etmegt gö_
ze alnrak Avrupa'ya gi t m ektedirler, Evet, ondok uzun ,
cu yüzYllda scna orm ilj olan köl elik rejtmtnr blz ( k IS~
men Yu na nlIla r , I t a lya n la r - !spanyollarla birlikte) dl;
ri1tmt~ bulunuyoruz, Avrupahlar, özellikle Almanlar,
çöpçülük, süp ürü ctüük, maden li;çiligi, tuvalet t em la le,

yiomgl gibi "aljaglhk" i§leri yapmak istemeyecek kadar
kibarla§ml§lardlr, Bizim gurbetçiIer ise, para, DöVlZ
hatrri Iç ln bu Is ler-I yapma~ kabul etmektedirler. !§in
aCI tara fl, TUrk va tandaljlarmlll bu lijlerl y npmasmdan

çok , Al m an patronlarl tarafmdan köle muamelesi gör
meler i ve bu mua m eley i s ineye çekmeleridi r.

\ Va llraff'm ideoloji si ne olursa olsu u, "En alttakJ.
Ier " adll ki tabmda bJr g erçeg i yansltmlljtlr. Ben ken_
di m, :M:ünJch ga n nda, aralarmda türkçe kon~aD lId

82

l .

I
'J ~

: -,

I !I



,
nia kralma tabi üç kere 12 , yani 36 zengin sehlrden
veya ilden olusuyordu. Otto-Wilhelm von Vaca
na Etriisk boylarr arasmdaki dinî, polltik. killtürel
ve idarî BtRLtK üzerinde özel1ikle du rmakt adrr (:"}.

ünlü hatip vo ya~ar Katort da söylc der :

"Hemen bütün ltalya Btrûsklerin egemenligi al
imda idi" (J1 ) .

E triisk devlctl Sï.ö. VI. ve V. yûzyrllarda, Ak
deniz dü nyasmda, iki stiper-devlett en biri idl . Etrüsk
Devl eti milletlerarasr mevkiini deniz gücüne borçIu
idi. tngiliz bilim adarrn J ames Wellard'a göre t"},
Etrüskler- Akdeniz'In Batr kismma Demir Çagmdan
beri egemen Idiler. Yani, lkinci Binyihn so nundan
ber i... Yunanhlar kendi ticaret gemiler ine yo1 açmak
Için, E triisklerin bu egemenllgini yikmak az minde
id iler. Iste ugral?lp d a, bu ege menligi yrkamadiklarr
s rr a la rd adrr k i, bir cestt ümidi kesme sonuc unda ols a
gerek, Yunanh lar, Akden iz'in Batrsma Tyrrhen yani
Etrüsk Denizi adim koymuslardrr. E sasen, Akd eni
zin Dogusu do. b il' E t rüsk Iimam olan Adria'dan adr
m almakta idi.

Yu nanhlarla E trüsk ler arasmdaki deniz SaVa!}I

yüzyIllarca s tlrmüstür . Eu savas, 0 dönemde her yer
de oldugu gibi , daha çok korsanhk sok linde cere 
yan ede rdi. Etrûek donanmasmin bashen görevi ken
di ticaret filolarIm korumaktI .

(ZG) "rne Etruscans in the Anctent wcrrd'', a. 3S.
(B7) Maeslrnc Pallotino, ztkredllmlg eser, s . 91.
(98) "Tbe seru-eh for the Etnruacana", Th omns Nelson and

ä ons, Lo nden 1973 , s . 109.

S4

Etrüsklerle Yunanh lar arasmdaki deniz savasr
. bazen bil' t arafm, bazen ötekl tnrafm zaferi He 50

nuçlamrdi, Bu arada Etrüsk gemileri !spanya'mn
güney sahillerine kadar uzanrms (\19) ve beni m tah
minime görc Cebel -Ilt-Tarrk bogazrm do. geçip, At
las Ok yanus 'una kadar varrruslardrr. Bana bunu dü
sündüren sudur : Söz konusu bogazr geçer geçmez,
Fas'm Bah s ah ilinde, bizim Tanca dedigimiz bil' li
man vardu-, Bu limanm admi Fransizlar "Tanger "
yazarlar, "Tanje" okurlar. Milûddan önceki VI. yüz
yrla ait cograf l durumu gösteren bazt hari t al ar
daPOO) , bu liman T1NGlS adi ile g österllmistlr. E s
ki Türklerd e, Yunanhlarm TINGtS eek linde i§itmi?
olacaklarr TENG1Z kelimesi hem göl, hem deniz, hem
de Okyanus anlamma gelirdi.

Bugün Etrüsk adrm verdigfmiz Proto-Türklerin,
Okyanusun kryrainda kurdukl arr Iimana TENGIZ
ednu vermis olm alarmda sasilacak bil' :;;ey yoktur.

Peki, "Tengiz" kelimesi senralart nasrl "Tenger"

veya "Tanger" kelimesine dênüsmüstür? Bunu da

ancak T ürk f onetigi açiklayabilir . Çün kü Türk dili

nin t arihinde R 'lerin Z'ye, Z'lerin R 'ye dönü~tügü

çok defa görülmüetür.

Bu fo netik gerçegi, bil' tarihc imiz söyle açrk - :

hyor :

(99) Ma aslmo P allotlno, zfkredflmts eser, s. 83.
(100 ) MC'sc ld, "Atlas historique" (Libralrie Stock, P arta

1968, s. 34 ), meset ë, italyanea "Atlante atcrtco" (Nl;

cola zeatch eut entere. Bologna 1966, s. 7).
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"OgUT adl, her halde, lürkçedeki Oguz'dan ba§
ka biT tjey degildir. ÇUnkü Güney Ru sya Türkleri Z
luirjini , sözlerin sünlarmda, R'ye çeviri yorlar ve öy
Ie söylüyorZardt. Ni tekim Orta Asya tiirkçesindeki
H6küz" Tcclimesi onlarda ulJkür" §eTdine giTmi~ ti .

Bugün bile bu Türk agztnt konu§an Rusyal-t Türkler
haM ya§amaktad~TZaT" (JDJ) .

Tahmin ediyorum ki , Tengiz'i Tenger veya Tan
ger'e çevirenler de , Italya'da bin yrl yasarms olan
bizzat EtriiskIerdir.

Fas'm Ankara Bü yükelçi lig inden aldrgim bil
giye göre, 'I'anca' nm Eski Çagdaki adimn Tï NGtS
oldugunu Fas'ta her kes hil irmis, çünkü bu, okul ki
taplannda yazrlt imls.

Etrüsklerin Yunanhlara karsr en ünlü Deniz za
feri M.Ö. VI. yiiaytlm iki nci yartsmda kazamlan Ale
ria zaferidir p o:! ) . Bu zafer scnucunda Etrüskler hem
El ba adaama, hem Sardinya'ya , hem de Korn ika'ya
egemen oluyorlar.

Etriisk devletinin sehîr-devletlerden olustugu
nu, bu sehir-devletl erin de Takinia krahna tábi ol
dugunu yukanda g ördük. Yunanhlarla deniz savasr
sn-asmda E tr üsk devletinde, siki bir merkezî idar e
bulunmuë oldug u anlasihyor. Yoks a, g üç1ü bir E t-

( 101) Bahaedd ln ö g et, TUrk xtnt ürünün geIl§m e çagl an",
Körnen yay mt a n, lkin ci baskr, 1979, s . 154.

(lC 2). Ba ar t a r ih çiler bu n a "Ala lla earert-' der. Tarlh o ta .,
rak da, baarla r r M.O. 535 i, bazrlarr tse -"I.O. :)40 1
göstertr.
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rüsk donanmasr olabilir miydi? Esasen, deniz aava 
l}1ll111 çok klZll}tIgI sirada, Baskent Tarkinia Kuzey
deki Boylar Federasyonunu da, Güneydeki Boylar
Federasyonunu da ha rekete gcçirmisti. Çünkü her
ik i Fe dcrasyon veya Birli k Merkezî E truria'ya t êbi
idiler . Nasrl k i, Bin su kad ar yrl sonra, Göktürkler
de(103) , Istemi Han'm yönettlgt Bah Boylar Birll gi
Bumin Han'm yönettfgl Dogu Boylar Birllgtne t abi
olacaktrf!"} .

(l03) "Göktürk" k eümestnï n ynnh§ btr ad otcugunu edyle,
ye n üntü türkologla r vardir : Orhon y aaitla rr m cözen

'rhomscn gib i , Radloff gibi....
Bununla beraber , bu keltmeuln Ifade etti~ mana,

d öneml de k ap sadrgmdan kultanr jmusmda blr renet,
hk vardrr

(104.) Sadrl Maksudl A rsa i. ·'TUrk - Tarihl ve Hukuk" . ts
tanbu! Untversttea! H uk uk FakiHtesl yaymlarmdan,
Iatanbut 194-7, s. 236 , 231.
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2 - Roma'da Etrüsk krallarr

Roma kim tarafmdan, nasrl kuruldu ? Her iki
soruyu cevapland ïrmaga çahsahm :

ROMA' NIN KURU LU:;;U hakkmda bugü nkü
etrüskologlarda da , onlarm dayandïklarr eski tat -ih
çi1erde de, 0 kadar çok çelisk i vardn- ki, bunlarin
içinden çrkm ak meseledir

Niçin? Çünkü Etrtlskler tarafmdan yazalrms
t arihleri n yok edilmis olmaar yetmiyormus g ibi,
August dönemindeki tarihçiler in çogu, lmparatoru
memnun etmek için, Roma tarihini bile biIe degi!l~

t irmisler, bu tarihe uydurma olaylar ek lem islerdir.

Bu hazln gerçeg i Christopher Hampton J:]öyle
açrkl ar :

"Roma devlct inin ~an ve .,erefini yiikseltme
gayreti ile, Romah tarihçi oe propaçanducilarvn
KA8DEN yaptûûan TAHRIFLER yüzünden, Roma
torihi, yüzYll1a r boyunca, YANLl~ bilinmiç, ya'illl~

t am nm 1.§t t r" (1°-4 ) .

F'ransrz etrüskologu Alain Hus ayni gerçegi
söyle ifade eder :

u (Btrûsklerin.) epopeZeri, eisaneleri, qelcnek le
ri Romah tarihçiler toraimäan Romaltlara maledil·
mi§tir" ('O~).

(1C3) Zikredilmi!j' eser ; s. 21.
(106) "Gll Etruschi, popolo segreto- (eserïn rransizca ëan

Italyancaya çev ir isi) . 1959, s . 137.

Romanm en eski tari h i hakkmda bilgi veren es 
ki tarihçiler sunlardrr : Halikarnash Dionysos, He
rodot , Tukidid , Sirakuzah Antiokos, 'Ttmeos, Katon.
Polibius, Eski Plinius ve Servjus. Faket bu konuda
klêsik sayilan es er Titus-Liviu s 'un eseridi r.

Bugünkü bazr t ari hçiler Halikarnaah Diony
sos'a önem verir amma, ben sahsen bu t ar ihçiye
gilven duymuyorum. Sebebini de bu kltabtn eonun
daki "Pelasglar kim idile r?" bashkh yazïmda an
lat trm.

Titus-Livius'ta da hayali , uydunna oIaylar bu
lunmakla beraber , dogru oldugu hisein i veren deger

. Ii bilgiler de bulmaktayrz Bu tarihçide, kon umuzla
ilgiJi · oIarak, su satIrlan okuyorua :

"Enea 1,.'e adamlan... sahile yana;np... karaya
çtktnca, istiWcllardan kendilerini korumak isteyen
s ilählt yerlilcrle kar;nla~tllar... llikáyenin bUTastnda
l ki rivayet vard1T: Bi rine göre, iki taraj arastnda
sava, oluyor ve. yerlilcrin kralt Liitinu-s yenilgiyc
ufjruyor... (Held rivayete gwe ise, dalia sava§ ba~·

lamadan, Liitinus En ea'ya dogm yürüy erek, 011.'1 ue
taçma lekli! ediyor, ay n ca ya bancl sete ktZ:m eer
megi ·vadediyor..."

Bir iki eatrr atalyip, okumaga devam edellrn :

u/ki tara! aras..nda baTt.J anla~Îna8! yaptldl. ...
Troyalllar k endileri i çin biT ycrle§im yeri (yani §e
hir) ku r mafja ba§ladzIar. Bn ea bu eeture karun La
v inia'nzn ad mdan dolaYJ, La vinium #admt 'kOydu. Çok
geçmeden , bu culilik ten bir erkek çocugu dogdu. Bu
çocuça da Askan (ius) ad~ verikli •.. Troyalûarla
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I Ld tinler, bu mnuia, kendiler ini, mü§ terek bir dü.,
man a karsi sava§ ~çinde buldular. B nea gelmeden
önce, Lätinus'un k!Zl Lat'inia Riitiil m illetinin kra
lt Tiirnüs ile ni$anlanmt.J bulunuyordu . Türniis,
kendisine bir yabancwm tercih edilmi§ oZmaslnt ha
karet sayarak Enea'rttn da, Lcîtinus'un da ordulartna
saldtNru§tl..• B iT de, zengin ve güçlü Etriiskleri n km
11 Mezentius'un yardtmlnr i stemisti. TT01J alzlan n kUT
duklart §chrin geliymesinden tiC TToyal llar !n ordu
sunun gilçlenmesinden endise duyan Uezent ius te
Tf',ddiitsii.zce RütüUerin yardtmma ko§mu§ tn ... Bu
tehlikeli durum karztsuuia, ENEA, ycrlilerin 001
otan LAT/N adlm KEND/ M/ LLET/NE DE VER
DI..• tie böylece, çok güçlü olan Etrüs k mi llet ine 8a1-
dt rïn ak: cesaretini buldu" (1") .

Yukan daki sahrlan baait b ir tahlilden geçire
lim ve Virjil'in E neid 'i ile karsilast rralrm. Gerçi TÏ
tus-Liviua'u n eser i bi r tarlh , yan i bilim es er i olmak
idd iasmdadir, Virjil' in eseri ise, bir edebî eserdlr.
Edebî ese rde hayale genis hak t anmrr . Fakat yapa
cagmnz karsrlasttrma baza öneml i gerçekleri ortaya
crkaracaktrr .

1} Bil' kere, Látinlerin krahrun, tam da Enea'
nm ge ldigi strada , Lûtinus adh olmast hu adm uy
durma oldug unu göstermektedir. Bu uydurma adi
Virjil'de de buluyoruz.

2) 'I'itus-Livlua'un rlvayetlerden biri olarak
g üsterdlgl oIay, yani Troyahlarm L àt lnl er le saves-

(10 7) Zikredilml.~ eser, s. 20.
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rms olmasr, besbellidir ki, tarlhî gerçekth . Titus
Livius hu savast yarim cümle iIe geçistiriyor,

3 ) Buna karsrlrk, Livius Troyalrlar r E t rûsk
lcrlo d övüs t üril y or. VirjiI 'in ise , 'I'royahlar i .:::t r l.i ::;k
lerle dövüstürmege gönlü razr olmuyor ve ustaca
bir çare bularak, onlar t sadece Etrüsk krah ile
dëvüstürüyor . Bu söyle oluyor: Vi r jil farzediyor k i,
Etrüsklerin krah zal im bir diktatördür . E trüsk mil.
leti cnun zulmüne uzun ytllar tahamm ül ettikten
sonra, isyan etmis ve krah üIkeden kovmustur. Me
zentius da Rüt ülle re slgmmll} ve Rütül ordus unda
vazif e alm istrr . Iste Virjil'in es er inde, Troyahlar hu
krala karijl dëvüsü yorl ar . Et rüsklerin yen i kr ah ise,
Vir jB'e göre, TARKHON'dur.

4) Enea'run Lavinia'dan dogmus og lunun ad!
Aakanius olamaz. Çünkü E nea'n m, daha Troya 'd an
ayralmadan, Askariius adh oglu vardi. Bu çocugun
anncs i ve Enea'mn ilk kar rat olari Kreusa Troya
yangtm srrasinda ka yhclmustu. Virj il Askaniu s 'u
Enea'nm. Troya'dan ge lmis oglu saymaktadrr. Ti
tus-Livius da, zaten, daha sonraki sahifelerde, As
kanius konusundaki kendi çeli skilerinin fatki na var
maktadrr

5 ) Titu s-Liviu s 'dak i Troyalr larm L ätin ad m r
almagr kabul ettik lerine dair- iddia , her h alde îm
parntor'un veya Mekena'nm i1ham veya t avaiyest
nin sonucu idi. 'I'itus-Livius bunu savasm basma
koymus. Virjil 'de ise, ayni Iddiayr savasm ve hat
t a ese rin sonunda buluyoruz, Baska fark : Titus
Livius bu nu E neanm bir karart olarak, Vir j il ise,
t anrrça .Junon'un , gerçekl esip gerçekles mcyeccgi
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belli olmayan arausu ve dileg i olarak göstermektc

did 1 0
' ) .

6) Virjil'de, 'I'itus-Livius'ta bu lunmayan ba,
ka bir' 'gey vardu-: Vi rjil farzediyor ki , me'9hu~ ~van
der ülke ve ordu sah ibi bi r kraldrr. E n:a R ûtûllere
kar:;l verdigi suvasta onun yard.lmm~ ~~ter. Eva~:
der de- bu yardimr vadeder. ü stehlt Virjil Evander I

hir Yunanh olarak kabul etmektedi,r, .Halbulti 0

peloponez' jn Arkady a bêlgesinden, bir isyan suçu
sonucunda, lcaçarak, tek basma (daha dogrusu bir
káhin ve ya kadm eam an olan annesl Karmenta ye
birlikte) gelmi sf ir PM ) . Evander bir Yunanh degIl ,
bir Pelasg'dlr. Herodot Arkadyahlan n Pelas g rr
kindan nlduklarrru açtk aç rk söyler (I"tO).

Evander ne Arkadya'da iken . ne de ltalya'ya
geld ikten sonra, kr-al f alan degildi. Titus-Livius' ta
Evander hakkmda su satrrlarr bulu yoruz :

"0 dÖ1!emde~ Brander, 0 bölgede sözü geçen
biT adamdl . Peloponcz'den gelen biT göçmendi. ûto
riteet po1itfh~ gücünd en çolc ~ahsi nüfuzundan ileri
geli yoTdu." ('I I) .

(lOS )

(1 09 )

(110)

( 11 1 )
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~ ~--- - -- - - ---
HatIrlatnhm ki, Troyahlann iorumarunn to r un te rm
da, Sezar zamanmda, yanl bin YII sonra ene. 'I'rcya h

oJm a §\luru vcr ör.
Azra Erhat "Ovl d ius 'u n Fast! alU, escrtnde du alar".
"I{I Aslk Fil~lojl · a rast rrmateri' dergIst, 1910-1941, Dil
ve 'rarih-Ccgrarve F ak Uites l ne ljriyatI, s, 6Q5.

Zlk r cd llm llj cser, S. 7"5.

Ll vy , "'Tbe early hIstury of Rome", Penguin hoOks

1960 , s. 25.

• He m Virjil kendisi de, Evander münasebetiyle,
"f ak ir " kelim esi ni kul1anmaktadlr: "burasr Evan·
der 'in fakir ikametgêhr -tdlvf v").

E neid'de di kkati çeken bir nok ta da, iki de bir
de , 'I'royahlardan "Fr'ikyah" diye söz edilmesidi r .

7) Isin tuben sudur kl , trpki Homeros 'un
Hyada'amda oldugu gibi, hem 'I'itus-Lîvius'un ki 
tabmda, he m Virj il'in Eneid'inde, 'I'rcyahlardan ve
Troya'nm geçmisinden büyük saygr ve hayranhkla
söz edilmekte, 'Yunanh lara Ise, hiç önem verilme
mekt edir. Hattä, s rraema göre, onl ar hakkmda o
lumsuz s rfatlar ku llarulmaktadrr. Meselê. "hain
Mycènes" denilirken (113 ), burada "Mycènes" keli me
si ile Troyaya saldrrmra bütün Yunanhl ar kasdedil
mektedtr- I'w).

(112) Mau r lce Rat cevtrtet, VITI . Böl fim .
(113) Eneld, VQ Bö lüm
(114- ) "Tbc loom of Hlstory- adh eser tn yaznn Herbert

Mul ler, bl r ad l 1L olan (çÜDkü "Ion~' ek i blr Yu,

nan ekldir) bu günk U blr Uirnizi cï usturea ve Yu
n anh la rla dövti:;mU!j' bunm an TRûlA'ya E skl Çakda
Hcm ercs'un hayranlannm gösterdtlde rr il giy1 §~Yle beo
llrtiyor :

"11 (ium) Içln yenf d önem Julius Sez a r 'd an soo
ra ba~ladl.. . H om cr oe'u n ve Büyük Iskender'In ha
raretri hayram olan Sezar, enestntn Enea'nm og-lu
Yul'dan {Aa kan-Iu s'dan j g eldi f!;ln l iddla ediyordu. Se
zar (Ftom a tmparctcrïugu nun blr parça st olan ) Tro
yaya ba~mslzhk verdtg1. gi bi, onu verglden de muaf
tuttu. Ha.ttä, bi r arahk, bu k ent! bütün Ro ma l m pa
ratorlu~nun Baljkentl yapmag,. dUljündU. Sonunda,
(baklmslZ ve harap bir hale ge!rni!j olan) Tror a , ka.
çUk de oIsa , blr "site" olahUdi (Troya LX). Daha
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VirjiI'in epopesinde, Enea Rütüllere kaI"91 zaferkazandiktan ve Türnüs'ü kendi eliyle öldürdüktensoera, eser sona erlyor.
Titus-Livius'ta ise, Enea Etrüsklere karet zafer kazanryor ve çok geçmeden kendi de ölüyor. Askanius'un 0 srrada tahta geçmek için henüz çok küçük oldugunu söyledikten sonra, Titus Livius susempatik ve namusluca eümleyi kullamyor :
"Bu benim sözünü ettigim A skanius mu id i,yoksa Troya'ntn yagmalanmaslndan önce, (Enea'·mn ilk kaTtSt Kreusa'dan) dogmW} olup, yanmaktaolan §ehirden ka çtsklar» s'lrada babasm 1n yamfldabullwan Askanius mu f ..."
Hangisi olursa olsun fv"}, tarihçiye göre, bunlardan biri,. Lavinium sehrini idare etmegt annesine

(115 )
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som a , Augustus, Troyadaki Atena tapr nagim y enibasten tnea etttrmek sure ti yle, bu k ente serer verdl.Sonraki dö nemler de, lyl kalpl1 H ad r fan'dan a hl àkslZcaraccua'va ka dar- bir çok Roma Imparatcru KUT.SAL ~EHRt zlyaret etmtslerdlr. Caracall a Do f;u t a rarterma bt r serere çrkmadan ënce, BUyük Is jrender'Itaklid ede rek, Troya eenr ine (b lr tanrr lml~ gibi) kurbanlar sundu, Bu t arlhten krsa zamau sonra. Troya~ehri üoner terarmdan ya~malandl. Fakat.o • BOyOkKonstantin, TrcyaYl lmparat orl uetJnun Bnljkenti y apmag-a kara r ver tp, §ehrl tm ar etmege basladi. N odeneonra t stanbul'un bu i!J lçln da ha elverl~lI oldutunugörer~k , lstanbul'da yerlc§met';'e karar vcrdl"(Mento r Books, New _York 1961 , s. 121)
Tu hafhr k l, Vlrjll hep Askanlus diye Enen'nm Tro.yadan ge1ml!i oglu ndan söz ede r. Bazen de , özelh kleBABA-GeUL Ili.~kllert söz konusu oldutu zamnn, olla
YUL adlD.l verlr .

(veya üvey annes lne ) brrakrp, Lavinium'un ku ruln,sundan 30 YII sonra, gider, baska bir sehî r kuraj-,Uzunca bir dagm srr tmda kuruldugu için bur .I, LzunAlba, Alba Longa denmistir'. Askanius bu :ehirdeyerlesir. çoluk çocuga karierr.

On onbes nesil sonra, s öyle bir durum olur :Amulius He Numitor adh iki kardes taht kavgasrhalinde iken, Amulius öt ekinin Remus ve Romulusadh ikiz torunlarrm Tiber nehrine attrrrr. Nehrinsularmm çekilmeai ve bir dlsi kurdun kendilerinibeslemesi saycsinde, ikiz bebekler kurtulu rlar-P '"}.Büyüyünce, ölmege bu-akürms olup da kurtulmalarma sahne olan yerde, yeni bir sehir kurma hevesine kapilan ikizl er bir t akrm arkadaslarrm ve baska cesur delikanhlan peelenne takip yola çika rlarve bugtin Roma'nm kurulu bulundugu yere gelincede orayr begenirler. Ancak yen! sehrt kurmak içinkardealerden biri bir t epeyi, ötek i baska te peyi begenir. Kardesier- tanrrlarm fikrini almaga, yani kusfalma bas vurmaga karar verfrler. Her bi rî begendi~d tepcye çrkip, termlardan mcsaj bekl er. 0 srrada , Remu s'a 6 ku s, Romülü s'e 12 kus görünür . BöyIeee, Romülüs yet-i seçme ve sehri kurma hak ki mkazanrms olur,

Burada bir an durahm. Bu fa slm basmd l , kendi kendimize sormustuk : Roma kim tarafmdan kuruldu? diye. Görüyoruz ki , Titus-Liviu s' 2, göre,(Plütark'a göre de) Rama Troyahlarm torunlanmn

(116) Burada ba~J{a ayrmtJlar da vnrdlr n m ma. bu nlur "D inHe Ugili DcHlIer" bölilmtlnLle a nla t lla caktlr,
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temeye istemeye ifade ettigi gibi, 'I'royahlarm lä
tinle~tjgi DEClL, anlann ETRtlSKLEI;lTlCl netlee
sini... Ya da, esasen Etrüsklerle TroyaIIlarm aym
n-ktan iki millet olduklarrm..,

Roma NASIL kuruldu? Bu konuda PIütark'ta
çok önemIi bilgiIer bulmaktayrz, Tarihçi diyor ki :

"RomüZÜs.... bundan sonra, §chrin kurulu?U He
ilgili l§lcrle me~gul oldu, Bunun için ETRURJA'DAN

. adamlar GET1RTM1:)TJ. Bunlar Romülüs'e, §ehri
kurarken uyulmasl gereken formülleri tie yapllmast
gereken törenleri (J(}RETTJLER" (1ilJ).

Kaynagml(1~) bildirmeyen Agnes Carr Vaug
han'm E trtisklere dair k it abmda ise, degh;ük, fa
kat daha da önemIi bilgtlcr vardrr .

Kit apt aki satrrlar ~öyle :

"Torkinga krab .••. kendisinin. .. (Ro ma'nm ku
rulu~ konusuruia} F1KRJNJ ALMAGA GELEN bir
heyeti memnunuretle hueuruna kabtû et t i: Taht ëec
rinde bir tunri heybetiyle oturam krala, heyetin eöz
cüsü yeni bir §ehir leurmak istediklerini ee §ehir
kunna ile ilgili usul ee kurallarm kendilerine ögrf?
t ilmesini dilediklerini söyledi"('U).

Eu cürnlelerde sadece usul ögrenme deg'il, 1ZtN
isteme havasi da vardrr . Ayrtca, Tarkinya'ya bagh
bir Etrüsk sehrl kurma is tegi de sezilmektedir.

tcrunu Romülüs tarafmdan kurulmus oluyor. îste
hu r -ada , yukarrda sözünü ettlgfmiz çelt skilerden bi
ri ni n karaismda bulunmaktaytz, Çünkû belli bash
at rûskc loglar "Roma 'I'royahlar tarafrndan kurul
du" demiycrlar. Ya ne diyorlar? A~aglda zikredilen
sözler i söyltlyor'lar :

Alain Hus:

"Roma, ba~langlçta, BJR ETRVSK i}EHR J iài
re y ilzytldan daha uzun bir zaman içinde de bun
dan ba§ka bir §ey degildi"(ll7).

Rayrnand Blaeh :

"Etriisklerin Roma'sl- Güncy Etruria'daki di
geT ETRVSK i}EHIRLER1NDEN FARKSIZ !Dr'
(JU).

H.H . Seullard :

"Rome bir Etriisk: §ellri saYllabilir"(1I1).

Christopher Hamptcn :

"Gerçekte, 250 y tl l lk 11k döneminde, Roma BIR
ETRVSK i}EHRJ JDl"C''').

Pek! bundan ne netice çrkarabifirlz ? Zanneder
sem 'I'itus-Livius'un idd ia ettig i gib i ve Virjil'in is-

(117) "GU E l ruschl, popolo segretc' (franslzcadan çevlrl)

s. 149.

(118) "OriglDfi of R om e", Il ä a ggt etc re, Mllano 1961, S. 17.

(119) "The ratru seen c ttt cs end Rome", Thü.mëa and Hud
son, London 1967, s , 241.

(l20 ) Zikredilml!j eser, S. 30.
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(121)
(122)
(123 )

"Htstotrcs et lè gendcs de la Rome anUque ", a. 39.
BeJkl Ha ltharnnsf Dtcnyso s'tur
"Those mysterieus E t ruscans-' Ro bert B ale London
1963, 122- 123. ' •
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Attilio Gaudio, "Les E trusquee, une civilisat fonretrouv ée" adh kitabmda, Roma'nm VI. yûzyilda ,Tarkinya'nm hàk imiyet i altmda bi l' sehir olmus olabilecegini söylemektedh-I 'v'}.

Tit ua-Livius'un Roma'mn nasrl kuruldugu hakkmda bi l' sey söylem emesi tabiidir. Sêyled igi veanlatugr takdirde, onun kit abnu yazdlgl dönemde,he r kes : "Aa... bu E t riisk ueulüdür" diyecekti, Halbuki Livius Romülüs 'ün atalarmi E trüsklere dÜ9man gëstermist l.

E ski t ar-ihçiler de, bugünkü ètrüskologlar daRoma'run "ETRUSCO RtTU", yani "Etrüsk t öreslne göre" kurulmus oldugu nu itiraf etmek meeburl yetindedirler.

Peki, Roma kurulurken, E trüsk töreslne göre ,neler yapildr ? Önce kurulacak sehrln merkezi belirt .ildi Burada derin bil' çukur kazrldr ve bu çukurayeraltr taurtlart için çesît ll armaganlar at rldi. Çukurun agzi dua ve törenlerle kapatildrktan sonra,bu çukur merkez sayilarak, kurulacak sehrln SlUIr·larr çizilmege baslandt . Bunun için , bronz bil' sapa na bil' öküz He bil' inek _ko~ularak, Romülüs t arafmdan genls bil' da ire çiziIdi. Çizgi üzer indeileride sehrin su rlar r bu lun acaktr . Etrüsklerde SI nu-lar ve sm-lar ku t saldi. Onun Içindir k i, kapmm kutaalhgr olmadïgmdan, ileride sehrin kaptlarmin bulunacagr yerlerde sapan havaya kaldmIarak. sonra tekrar indiriIiyordu. Sadece smrr çizgisi deg"il , sapan tarafmdan kaldirrlan toprak da kut-

fl U ) Ge ra rd et co , Verviers 1969, S. 160"
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1

sal idi. Onun için , srmr çizme törenine katrlan halk .sapan geçtikçe kabaran topragt. belirli dualari mrrldanarak, sinmn iç tarafma atrycrdu.
Iste bu srrada RomuIüs'ün kardesi Remus töreye aykrrr bil' ~ey yaptyot-: Kaptlar için brr ak ilanycrden dcgll de , çizginin üs tünden, içeriye dog.ru atlayr ver-iyor. Romiilüs buna 0 kadar kIZlY~~ .~l, ..ol'~crkta kardesint öldürüyor ve su meshur soz u söylüyor : "Bu k~tsal srmrlara kim saygrsrzhk göster irse, böyle ölecektir",

"Roma'nm kurulus YIh kesin olarak belli degilse de(1zs), kurulus günü béllidir' : 21 Nisandrr.
Rcma Papahgm da Baskent.lig! vazif esini gördiigü için , Kilise, Ortaçag döneminde, 21 Nisani kutsal gün ilan etmîstl r Bugün Roma Belediyesi de,he r vi l, 21 Nisan gününü, Kurulus günü olarak, btïyük •törenlerle kutlamaktadrr,

ETROSK KRALLARI, M.ö. 753 den M.ö. 509yrlma kadar, yani 244 )'11 Roma'da hüküm aürmüslerdir

Elbette ki, bu krallarm ad larr Látinler tarafm dan deforme edi lmis , lûtinlestir'ilmîs, bunun için desonlurma US veya S ekleri ilàve edilmlatir'. Ayrrca,Roma tarlhinde, Romültls d rsmdakl krallarm adlar-ma, bil' ikinci ad veya Iákap ekl enmlst.ir ki, bu nlarm çogu Iàtîncedir.

(12 5)) 'M.O. 747 y rhnr g öste ren tartheller va r tee de, ço~nluk M.O. 753 yûun k ab u l ctmektedlr.
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Roma'nm, ayni zamanda kurucusu olan Birinci
kralmm admt ele alahm. Eu ad Làtinlerden eonra
da bozulmaga devam otmlstlr. Bi r kere, biz 'I'iirk
Ier, Fransralara uyarak, bu krala Romülüs demi
~iz . Çünkü fransrzcada U sesi için b ir harf yoktur;
U harfi is e, Ü ok unmaktadir; Làtinler bizim Romü
lüs dedigfmiz adr Romulus telà ffuz edcrlerdi. Bu
ad in sonundaki S harfini atarsak, kah yor RüMU
LU. Fakat Etrüsklerde O harfi ycktu. Bu na g öre,
Roma'nm kurucusunun Etrüsklerdeki se kli her hal
de, RUMULU idi. 1talyanlar bu krala R OMOLO der
ler .

Burada baska bir mesele vardrr: Titus-Livius
t ahml n ediyar ki, Rama sehrl adrm kurucusunun
admdan almistar. Biz bunun tam tersini dûsûnilyo
ruz. Bize göre, , Roma'nm kurucusunu n dalia önee
baska adi vardi da, Roma'nm kurulusundan sanra
kendisine Rumulu Iákabr verllmistir. 'Zamanla da,
asrl adi unut ulmustur.

NasII ki, ancak Istanbul'un fethinden sonra
Ir. Mchmed'e Fàtih lêkabr verilmistir. Zamanla aSli
adm yerini Iákap almistrr, Bugü~ Mehmed 'deme
ge gerek görmeden, Sultan Fûtih veya sadece Fá
t ih diyoruz.

"Rumulu" admm "Romah" kelimesinin 2.250
yil önceki Tü rkler tarafmdan teláffuz ediIen sekli
olmas l mümkündür (1:)6) . Tarihteki Türklerde de: bu-

(126) Etrtiskologlar etrüskçodc "Roma'hv demek lçln "Ru.
makh" dcndi,ginl tahmtn cdiyorlarsa da, çok öcra 01
dugu gibi, yamlrnalarr mümkilndil r (Massimo Pallot!
no , zlkredilmi~ es er, S, 31).
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günkü Türklerde de g örülen bazi fanetik egilimler
den Ilerideki sahifclerde söz edilecektir.

Yukaridaki açiklamalar gerekli idi. Fakat biz,
dil ahskanhgt ile, 3l]agldaki satu-larda, Roma'nm
birinci kralmm da, senraki krallarmm da gelenek
sel ad lanm kullamnaga devam adecegiz.

Sûpheeiz ki R oma , kuruldugu srrada, bt r kaç
yü z kisiden olusan ufak bir köy veya kasaba Idi.
Ne var k i, 0 dönemde, küçük büyük her de\' let- I]e

hirin yöneticisine kral denirdi .

Roma'nm birinc i kralmm karakterindeki bazr
özellik lcr Roma sehr-lnin ve devletinin kaderini et

kilemist.ir.

Genç kral çok zeki. cesur ve enerjik idi. Ayni
zamanda magrur, baskasmi krrmaktan, dûsman ka
zanmaktan çekinmeyen, k imseye damsmayan, bildi
gini yapan bir insandi. Gerçi gelenege uyup hir Da
msma Meclisi (Yash lar Mec1isi) kurmustu amma.
bu Mec1ise pek darustrgt yoktu,

Roma'yi kur duktan ve ahalinin barmacagt hir

iki kulübo yaptmp, taurtlara kurban sunarak, di

nî görevlerini y érlne getirdikten sonra, genç Ra

mü lü s 'ün ilk isi, baska Etrüsk sehirlerinin krallart

gibi, basma taç geçirip, krrrmzi kenarh cübbeye bü

rünmek vc eline kralhk asêsrm almak oldu. Bu ara

da, Tarkinya kralrm krzdrran bir fjey yapmaktan da
çekinmedi : Yürüyüslerlnde. baska sehir-devletlerin

krallan gibi . bi r tek karuma görevlisi kullanmakla
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yetinmeyip, Tarkinya krah gibi , 12 komma görev
lisi kullandt (>21) .

Bildigimiz gibi, Roma Etrüsk ádet ve leur alla
rma göre, "etrusco t -itu" kurulmus bir sehi r- idi.

Kurulusu s tr asmda Federasyon Baskam olan
Tarkinya kralnun fikri almmtatr. Elbette ki , su veM
ya bu sekilde bir anlasma da yapilmtstr. Roma'mn
genç k rah bu anlaarnaya uymak konusu na da önem
vermedi.

Romü1üs 'ün som-alart beklenmedik sonuçlar- do 
guran bir hatas i da 9U oldu : smrrIartm çizdigi yeni
sehir-devleti çabuk ahali He dolmus görme sabirerz
lIgl icinde, gelip Roma vatandasr olmak isteyen her
kese SIGINMA HAKK! {asyl-urn) t amdi grm ilûn
etti. Gerçi Slgmanlar, Roma dismda, özel bil' ycrde,
karan ti naya ahmyor-, hastahklarr olup olmad igma
bakihyordu. Fakat Romülüs'ün "sigmma hakk r"
ilán etmesi sonuc unda, Roma Látin ve Sabin çapul
cularryla dcldu, Bir iki yüz ytl sonra Roma'da
E trüskler azmhkta kalacaktt. E trüsk, L êtin gibi
millet adlan da kalkacak, her kea Romalt olacak
t r (1:!8).

Bununla beraber; Romülüs kendisiyle bit-lik te
gelip, Roma'mn kurulusuna yardimct olanlara bil'
ayricahk tamdi Onlara KURUCU (Quiris) (RU
RUCULAR = Quir ites ) ünvamm vérdi . Bil' de, seh-

(127) Bunun politik anlamm r yulcarrda görmüstük
(128) Bu, bûtün s'ra nsiztara "Pariali" dernek gibi manasiz

ve rnantrksrz bir §eydl.
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rin merkezî bir- yer'inde, yalmz E tr üs klerin otur a
bîlecegi bil' yeri ayirdi , Bu ar-ist ok ratik mahalle, t m·
paratorluk döneminde bile , L àtinler t arafmdan
"Tuscus victus" diye tammyordu.

Roma'mn nüfusunu çogal tmak arzus u Romü
lüs'e bil' yanhs daha yapti rdr. Romülüs'ü üzcn du 
rum su idi: AJba Longa'dan kendis ine katihp ge 
len arkadaslari da, s igmma hakkindan yarar la mp
Roma'ya yerlesenler de, bekûr Idiler. Roma ahalisi
bil' nesilde tükenecek, yok olacaktr. Romü1üs, çok
parl ak buldugu bil' fikri uygulamaga karar vcrdi :
Ba ZI mi lletlerde, bu at-ada Pelasglarda ve Iak itl er
de(1z~) bazen uygulanan "toptan krz kaçrrma" ádc 
tini hilirdi. Bu na bas vurmagt altlma koydu. Bi r di 
nî bayranu nrsat bilerek, en yakm bil' komsu m illet
olan Sabinleri, ziyafet ve gösteriler olacagmi bildi 
rer ek , ai lelez-lyle bit-likte davet ettt. Ziyafet boyun
ca Ro mah del ikanhlar- begendikleri Sabin k ralan
gözlerine kestirdiler. Ziyafet eonuna dogru is e, bun
larm her bit-i, 'aniden harekete geçti ve begend igi
kiza kucaklaytp evine götürdü. Neye ugrachklan m
easiran ana-baba tee. Roma'mn disma çtkarrldi Pe k
tabit olarak, bu olay yiizünden Romaltlar ile Scb ln
Ier arasmda savas çik tr . Fakat savas sona erdik ten
sonra bi le, Sabin kadml ar haller inden memnu n ol·
duklarmdan, ailelerine dönmege razr olm adtlar.
Fransia trajedi yazari Corneille, "Horace" adh ese
rinde hu olaydan Ilham alrrnçtrr.

(1 29) Yunnn tarihinde Brauron-dakt t opten krz kaçirma era

YI rnoghurdur, Baar Yu nanh tarlhçllere g öre, bu nu
yapanlll.r Pelasglar idi , bazllariDa göre lskitler dl .
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Sabinlerle savasi baska komsu milletlerle sa
""la r t ak ip et t i. Romülüs'ün kralhk et ti gi 37 yil

\ ''-''-
'çil1de Roma baraa yüzü görmedi. En sonunda, Se-
~a.törler. yani Yashlar Meclisi üyeleri Romülüs'ü,
sidde t li blr Irrtma srrasmda öldürtüp , cesedini yok

~ttiler.

Romülüs'ün meziyetleri de yok degildi. Sinsi ve
Ikl yü zlü degil, içi dI~n bir clan bi r Insandr. Yap-,
t lklufl lll iyi n iyetle yapryordu. Sonra, demokratti.
VanI~ma Meclis ine pek darustrgr yok tu aroma, hal
kl SIk SIk toplayrp, ona damsrycrdu. Onun için halk
da, ordu da ke ndisine t apiyordu,

Yash lar Meellei üyele ri, haIk içinde süpheler
uyanmag a basladtgmr görerek, Romülüs'ün ölüm ün
den bir ik i gün sonra, Prokülus adh birini s öyle
konust urmuslardrr- : "Bu sabah, gün dogarken. Ro
mülüs . gökten Inip, benim karsirna çiktt ve benimle
konustu . Sialere selêmr var. Dedi ki, ben gökte, tan
ri lar aras mday im. Gün geleeek. Ro ma sadece ttal- ,
ya'nm degil, diinyanm baekentl olacaktrr".

HaIk inandt veya inamr göründü (13") .

Roma'mn !kinci kralma geçmeden önce, Titus
Liviu s'un da, modern tarihçilerin de garip bil' tu
turnuna Isaret etmek istiyarum: Roma'da hüküm
eürmüs krallar arasmda, nerede sönük veya sevim-

(I30 ) î sa'nm öltimUnden ep ey sonra, a em yolunda, fee He
k onustugunu iddia eden Tarsuslu Saül {S aln t - Paulj

beJki de hu oIaydan Ilh am aï rmstr.
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siz kral varsa, onlara göre Etriisktür, nerede base
r-ilt, es er -bir akrrus kral varsa, Lûtin veya Sabin
dir.

Iste onu n Için , Roma'nm Ikinci k1'311 NUMA
Pompili I-us ) da Sabin sayilmaktadir-, çünkü ikînci
gruptandtr-, Seçildigf andan It ibaren , Etrüsk êdet
lerinin uygulanmasmda Israr eden, E triisk dinine
son derece bagh olan ve Roma krah olduktan sen
ra, baska Etriisk sehirlerinden yeni E ltrüsk ádetle
rt , yeni Etrüsk kurallarr getiren bu kralm bir Sa
bin clduguna delil ne Imls ? Kendisinin bir Sabin
sehri olan Kures'de oturmasi .... Tarihçiler unutu
yorlar ki, Numa'nm kral seçildigi srrada, Etrtlsk
lede Sabinler arasmda bil' Dostluk ve ïl}birligi anlas
masi vardi Yüzlerce Sabin Roma'ya tasmnustr. Bil'
Etriisk'ün Sabin topragmda bir ev begenip satm
almis olmasmda bir anormallik olabilir miydi?

Hem Numa, halk tar afmdan "oybirllgt ile" se
çilmisti. Kcndisi bil' Etrüsk olmasa idi , Romadaki
Etrüskler ona oy verirlermi idi?

Al lahtan , gerçegi g öre n. tarafsrz tarihçiler de
vardrr. Alman etrüskologlarmdan Otto-Wilhelm von
Vacano, "Eski çag dilnyaamda Etrûskler" adh ese
rtnde sêyle der :

"Numui .... t ip ik bir Etrüsk idi"(l3-l) .

Aslm da Numa, Ro mülüs öldükten hemen
ra seçilmemi?tir. ,E t r üs k gelenegine göre, bir

(131) (Eseri.n Ingilizcey(l cevrrten In diana Un tvc rstty Press
BIoomin gton 1960, s , 50 . ' ,
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ölünce, ancak bir yil sonra yeni kral scçilirdi. Bu
êdet in , kim bili r, belki de s iyas î ve ps ikolojik yarar-
Ian vardl.' .

Yeni kral seçilinc eye kader , Yash lar Meelist
üyeler! nëbetles e Is leri yiir üt ür lerd i.

Num a , Roma halkr tarafmdan krul seç ilince, se
çimin tanrilar t arafmdan onaylanmasnu istedi. Eu
münasebetl e, bil" Etrtlek rahibl taraf mdan, Etriisk
dinine ve gelenegfne göre yapilan, tan~Ilardan mesaj
is teme t êrenini. Titus-Livius bütün ayrmt rlarr He au
Iatmaktadr r.

H alkin arausumin "Gö(;üN ARZUSU" oldugu
anlaerldikt an scnra, Nu ma bil" yandan k ralhk va zi
feler tni yerine getirirken, bil' yandan da Roma'mn
dini te skilát mda bi l' t ak rm reformlar- yapmaga bas
lar.

Numa'mn düsünccslne g öre, Roma kurulur ku 
rulmaz savasa gi r il?ti g i için ve yi llarc a savas ttg r Için,
bil' bam}, bil' ncfes alma dönemi ne ihtiyaci vardr.
Savasta, zapte dilen seh rln yagmalanmasr g ibi du
rumlarm maddilestirdigf kabalastrrd igr Roma va
tandasm m medenilesmeai, manevilesmes i Iazrmdi.
Onun içmdir ki Numa. korusu milletlerl e iyi geç ln
mege , barrsr koru maga ve Romahlarda dini duy
gularr gü çlendlrmege önem verdi. Bu maneviyat çr
kral, bask a E trüsk aehi r ler indeki örneklere uyarak.
Roma' nm dinî kuruluslartna yenilikler geti rdi. Bu
arada, ates, ocak ve aile tanrrças r olan Vesta 'ya
önem vererek , Roma 'da onun kiiltünii ynymak için
çaba gös ter di. 43 yrl stlren kralhgl döncminde hiç
s avas çrkmadr. Roma'da fik ri vc dinî hayat gc li!?ti.

106

Î

Numa'nm ölüm ünden som-a, yi ne bi l' ,}'11 bek.
Iend i. Da ha som-a, Sabinlerl e saves srras mda biiyii k
söhret kazanrms bil' generalin torunu olan Tullus
Hostilius kr-al seçildi, Bu krahn etrüskçe adt süphe.
s iz TULLU id i,

Yeni kral , Numa'nm aks ine, savasr seven bir
gen ç adamdr. F akat düsmamm isabetsiz yerds
seçt i : Yoktan bil' sebeple, Romülüs ' ün atala rnun
sehr i ola n Uzun Alba'ya saldrrdt.

'I'itua-Livlu s , bu mün asebetl e, s öyle der :

"Romalllar da, Alballlar da TROYA Ll idiler.
Lavin ium T roy ahlar tarajnulan, Alba is e Lavinium'
lular taratm don kurulmu~tu . R oma 'nm kuruculars
da, krallannm neslinde n idûer. Romal1lar ile A lba
hlar arasnulaki ~a L'a~ baba He ofiul arasmdaki bir
sava~ gibi olacalct ï",

Roma krah Albal rlarr yen ilgiye ugrat tr. Alba
ahalis ini Roma'ya t asmmaga zcrladr. Alb a 'yr yer le
bil' ettt .

'I'it us-Liviua, bu mûn asebetle düsünces int s öy
Ie if ade ediyor:

"Dört yiiz Vllm csers olan Alba biT saat için·
de yok edildi" .

Tu llus , Albahlarda n som-a , Sabtnlcre s a ld tr di .
Onlara karsr da zafer kazandr. F akat bütün bu
zaferlcr- kendisi ne ugurlu gelmedi . ö nce Ro ma 'da
korkunç bil' salgm has tahk çrkt r. Kral kcndis i de
hastalan dr. Daha so m-a , Sarayma y rldn-rm dü st ü.
Bina ya nmaga basladi. TulJus al evler- içinde ca n
vcr-di. 32 yi l hüküm eürmüs tü.
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Yine btr yI1 beklendi kten sonra, kralhga Nu
pla' nm bîr torunu olan ANKU(s} Martlus seçildi.
.AJ1kus 'un kil}iliginde, Livius 'un deyimi iIe, " Numa'
ya benzeyen t araflar da, Romülüs'e benzeyen taraf
tar da vardr".

Ankua daha çok Lát.inlerlc savast r. Onun za 
man mda ekonomik alanda bazr geli smeler oldu, DI~

Ticaret için Ostia Iimam kuruldu. Tuz i~letmelerin

deki çalismalara !uz verildi. Ankus'un kralhgl 24 yil

sürdü.

Ankus 'dan sopra haik TARKHU1N(us ) Pria
kus adh birini kralhga getirdi (13:).

"Tarkhuin" kelimesi, hiç eüpbesiz. Tü rklerde
önemli bir ünvan clan ve Çin kaynaklarmda da "Ta
kan" seklinde zik redilen "Tarkhan" kelimes inin E t
rü skl er dönemindeki teläffuzundan baska bir sey
dcgildir . Onun için, "Tarkhu in" adh Etriisk kral
lanna dilirnizin daha altsik oldugu "Tarkhan" adï
TIl vermekte bi r sakinca görmüyorum.

Birinci Tarkhan bir Romal t degild i. Tarkinya' .

dan gellp. Roma'da yer leem istd. Babaai ise, daha
uzaklardan 1talya'ya gelmisti. Adr DEMARAT (us)

idi , Tar ihçiler bu adami Yunanh sayarlar ; Çünkü
Yun antst an'ui Korint sehr-inden Tarkinya'ya gel

rai~ti

'.

(132)
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Ash nàa halkan seçirnl Ya shlar- Me clisl tararmcen da
onaylanrnah iàl. Eu MecUs, her zaman , halkin se 
çlmlne saygr göstermi§t1r.

. Dil bilginleri ise, Demarat adr run yunanca bir
ad olmadïgmr söylerler. H attà, bu kelimenin Hint
Avrupah bir kelime olmadiguu da iláve ederler.

Dlger taraftan, Yunanistan'daki ve Anadolu '
daki yer ad lara arasmda tNT, INT ekleri ile son
bu lan(1 33) t oponimik kelimelerin de Hint-Avropah
olmadrgi bilinmektedir.

Bütün bu bilinen seylerden sryrrhp ortaya çr
kan ve karisik görünen tablo bizim için apaçiktir.

Kor int sehrl Pelasglar taraimdan kurulmus bir
sehir idi. Demarat (belki Demirat) bu sehirden kal
kip Tarkinya'ya gelmis çok zengin bir Pelasg idi (t~).

Oglu Tarkhan , Tarkinya'dan gelip Rcma'ya
yerlesince, lkramlarr ve bolca daglttlgl hediyeler sa
yesinde, pek çok dost edinmis, kralm bile doatlu
gunu kazunrmstr. Onun . içindÎr ki, 'I'arkhan, An
kus'un ölümünden sonra, gelenekset bekleme müd
deti geçince, kralliga adayhgmr koymaga cesaret et -
mistlr. '

(133) B ilInàlgl glbl, TUrk dlllnàeki KIRiNTI, SE RP1NTI
glbl kclimclerln sonunda g'ördügümüz ek için Orhon
yazrsmdu nyrt bit harf blle vardtr

(13!) Atattlrk dönemî ta r îhç ller tnden Yusuf Zlyn. Bey bu
gerçeklert bulamk blr §'ckllde sezinleml!]tl r, F aka t ka
fasmdak lnl "Yunanhlar TUrk Idt' sek tinde ifa de edtn,
cc , Tilrit a yrlrmn da tepki uyandrrmig ve "YUNANLI
LAR TORI{ 1SE , BEN TORI{ OLMAK l STE :r.tlYO
RUM" dedl l'tml!]t1r , BugUnkil aydmlarda gördügümüa
ETRü SKLERE KARo$I ALLERJ1'd~ bunun payt var.
dn-,
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Fakat Roma'da dogm us bir vatandas olma
dlgl için , kendi propagandasim kendi ya pmaga da
Jüzum görmü stür. Titus-Livius 'a g öre, 'Tarkhan , se ·
çimden önce, bir meydanda miting dûzenleyip, hal
km karsrsmda konusm a yapan ilk kraldrr, yani Uk
kralhk ad ayi.; .

Burada, Tarkhan ile karieimn, Roma'ya ge ldik 
leri Ilk gün, baalarmdan geçmla bir 01aY1 anlatayim:
Kan koea, aç rk bir arabada, sehrl dclasrrlarken, bir
kartal, havadan aJjagl ini p, bunlarm arabast
na dogru gelmis ve Tarkhan'm tepcsindeki baJjhg,.
kapip t ekrar havalanrms, fakat bir az sonra, yine
inip baJjh~ Tarkhan'm tepeaine yerlest lrmlstir.

Tarkhan'm Tanakvil adh kans! Tarkinya 'nm
soylu bi r ai lesiuden olan, yü ksek ögrenim görmüa
bir kad mdt. 0 dönemde yüksek okullar da ögret ilcn
en önemli bilgiler dini bilgiler ve claylarr yorumla
yarak, geleeegt kesfetme sanatr idi.

Kartal olayi üzerine , Tanakvil koc as ma s öyle
demlst ir :

"Kartal Ta nrmnt temeilcisui ir, Se1lin iepende
lei ba~ll§t} yani seni gä§e çl1cartp ind irdi, Ru, Tann
nm eeni krat yapacagzna i}'?aretUr" .

Bilindîgi gibi, Orkhon yazrtl armda Tanrr hep
Kaganlarl, tepelerinden tutup, t ahtm üzerine otur
tuyor.

Bu münasebetl e, okuyucuyu bir az güldünnek
için , bir t arihçimizin es erindeki sahäne bir cümleyi
(ve ya cümleleri I burada zikredeceglm:

"Tilrkler uzun ~aç btraklrlardt. Ta nn 1l.Teri.,
Kagan ile Hatununu yükselti rken, onlann ( Ta tepe te:
rinden tutmustu, Amma TanTimn onlarzn saçlann..
dan m I J yoksa ba§lanndan mI tuttugun uJ .abii DIa.
'ta k , iy ice bilemiYDTUz" .

Safhgm bir azr se rapat ik bi r seydlr amma, bu
kadarr ...

Konumuza dönelim: Tarkban 'm kralhga aday
hgml kcymasmda, kartal olayi mü nasebeti yle kan 
SInIn söyledik lerinin de siiphes lz etkisi olmustur .

'I'itus -Livius'a göre, Tarkhan se çimi "ldyük ço
gunlukla" kazandr.

Birinci Tarkhan'm Bk seferi Látinlere karsr 01
mustur. Seferden 0 kadar çok ganimet iIe dön~ü.s 
tü r kî , zafer münasebetiyle, halkin gözünü kama!?t~ .
ran senlikler di izenlem is tfr . Halkm bunlardan çak
hoslanmasr üzerlne, her yrl böy!e senlikler -i-t dilze n
lenmesine karar vermiatir-, Oyu ncular-, g'iiresç iler,
hattà atlar hep Etrüsk sehirle r inden geti rt iliyordu.

Romahlarm yûzy rllarca gurur duymalarma se
bep olmus blr çok meshut- binalarm temcller i Bi.
rinc i Tarkhan zam anmda atrlrm strr, 38 YI1 büküm
süren ve bütiin ömr ü boyunca sansh ve m utlu olan
bu kralm ölüm ü etrafmda esrar perdeel vardir, 'I'i
Lus-Liviua'un dediklcrinden çrkarrlabilecek vers lyon
sudur-:

Daha öncek i kral olan Ankus 'un ogu llan bü
yiimüsler vc kralhgrn verasetle degil , seç lmle elde
edi ldig ini u nu tarak, 'I'arkhan'm kend ilerinin hakla-
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rirn yediglni düsünmege baslarmslardtr. Iki genein
krala düsmanhgr giUikçe artmis ve Ikl adam bulup,
Tarkhan'r öldtlrtmiislerdi r .

Osmanh tarthinde de, bazen oldugu gibi, Tark
han'm ölümü halktan gizlenir. Daha dogrusu, bir
çe~it Kösem Sultan olan kraliçe Tanakvil buna ge
re k görür.

Bir yandan da, Sarayda büyümila ve kendîai
nin manevî evlêdr sayiligl Servlus Tullius adh bir
gene; adarm çaglrtlr ve onu tahti isgal etmege ik
na eder.

Fakat çeait li haberler duyan halk sokakiara
dökülmüstür . Heyeeanli dalgalan malar, hat t û çatre
rnalar olmaktadrr. Bunun üzerine, Tanakvil Sarayin
en üst katma çrkar ve peneereden halka, a~agl yu
kan s öyle h itap eder : "Kral çok ha/ij yaralanml§
tw. Fa7cat lnz la iyileymc7d edir. Hepinize seldmlart,
sevgileri var. Kendisi i.yHe§inceye kadar, çok itimad
ettigi biri olan Servius Tullius'un i$leri yürütmesi
ni kàbul etmenizi riea cdiyor".

Böylece, Birinci Tarkhan'dan sonra Servlus

Tullius kral ·olur. Kendisinin kralhgt ancak bir m ûd

det sonra halkin onayma sunulur. Ve büyük cogun

lukla onaylamr.

Birinci Tarkhan'dan sonra Roma tahtrm isgal

eden bu kralm birinci adi siiphesiz bir Làtlnce lákap

idi. Çünkü bu kelimenin làtincedekî "servus" (esir)

kelimesi He ilgisi oldugu dûaünülüyor. Kendisinin et-
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rüskçe admmf''") Tulli veya TULLU oldugu tahmin
edilebilir. Bu bakrmdan kendisine Ikinci Tullu dernek
de mümkûndür.

Görüldügü gibi, Tarkhan'm kralhgl He 'ïullu'.
nun kralhgr arasmda geçen dönem karrsrk, karan
hk bir dönemdir. Bu dönemde geçen olaylar hakkin
da çesîtli seyler bilinmekte, fakat kesin olarak hiç
bir ~ey bilinmemektedir. Bu sebep1e ben, Tullius hak
kindaki hem efsaneleri , hem bilgileri asagrda srrala
makla yetinecegfm.

,Efsaneler :

1 ) Tullius bir krahn ogiu idi. Romahlann
krah Tarkhan bu kral He savasti. Tullius'un babasr
savesta öldürüldû. Fakat annesi, savae esiri ola
rak, Roma'ya getirildi ve pazarda satilmayip, Sara
ya almdt. Kadm hàmile idi, Tullius Sarayda dogdu
ve Sarayda .büyüdü. Kraliçe Tanakvil çccugu çok
sevmisti.

Tarkhan'm yaptrgt saveslar arasmda 'en çetin
ve uzun olam Làtinlerle yaptIgl savas oldugu için,
pek tabiî olarak, Tullius'un bir Látin prensi oldugu
akla geliyordu ve Látin tarihçiler bunun böyle 01
masrm Istiy orlardt.

2) Tullius'un annesi, koeaai öldürüldügü SI

rada, h êmile falan degildi. Roma'da savas esiri ola-

(135) Tullius admm etrüskçeden geldig-ini hlliyoruz Bak:
Dictionnaire ëtymclcgîque de la Ïangue tattne-' (A.
g.rnout ve A . Meillet tarafmdan), Editlens xnncksteck,
Parig, J979, s . 706).
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rak bu lundugu kra! saraymda, bir gü n, ocagin ate
sini seyretmege daldrgr si r ada, alevlerin liiilgmdan
hámîle kal dr ve Tullius sarayda dcgdu .

Bilindigf gibi, Orta Asya'da de, rstktan hámile
kalma efsaneleri· vardr. Meselä., Mogol tarfhînde,
Alankova adh bir kadm ay Il}lgmdan hämile ka
hyor-P'"}.

Bilgiler:

1) Etrüsk soyundan olup, bir Etrüsk tart
hi yaarms olan Imparator Klaudius'tan yukarrda söz
etmiet lk, Onun zamamnda Roma Imparatorlugunun
bir parçasr olan Gallya'mn (Fransa'mn) Lyons seh
r inde, bu Jmparatorla ilgili bir belga bulunmustur-:
Bu, üzeri nde yaztlar bulunan bir bronz tabletfir.,

ÖyIe anl asrhy or ki, Klaudius, Imperatorjuk için
de yaptIgl bir gezi etrasmda , bir rivayete göre do
gum yeti 01&..'1 Lyons (6 zaman ki adi He Lugdunum)
sehrine de ugraml~ ve orada bir konusma yapmis
trr. Lugdanum'Iular bu konusmayr bronz t abletlere
kazdirrmslardrr, Iste bulunan beIge bu tabletler
den blridir; yanl Klaudius'un konuçmasmm bi r b ö
Iümüdür. Konusmanm bu bölümünde, Klaudius , ne
dense. Servius Tu lIius 't an söz et mekte ve onun bir
Etrüsk oldugunu, gerçek admm MASTARNA oldu-
gu nu söylemektedir. /

2) XIX. yiizyI1da, Vulki adh Etrüsk sehrln
de ka arlar yapihr ken, çok zengin aile mezarl~n bu
Iunmustur. Bunlardan bi r lni n duvar-larr fresklerle

(136) Bahaoddin ö ge l, "TOr k Mitolojlsi " s. 132.
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süslüdür. Bu fresklerde bir -yandan mitoloj ik sah
neler, bi r yandan da Vulki sehrinin geçmisi ile il
gili sahneler vardar. Bunlardan biri bi r saves . daha
dogrusu döväsme sahnesidir: Bir tarafta bi r , onun
karsismda üç olmak üzere, dört k isi kihçla döväsü
yorl ar. Fresk üzerinde bu 4 kisinin, Etrüsk h arfle
r iyle adlarr yazah dir. Tek olanm adi "Tarkhunies" ,
üç olaniardan birt "Avle Vipenas", ikincisi "Kalle
Vipenas" , üçüncüsü MAKSTRNA.

Roma'nm eski dönemleriyle ilgili efaanclerde
ve hattá bazt yazarlarm eserlerinde, Roma'yr zap
tetmege çahsrrns "Vibenna kardesler" in adi geçer.
Ya onlarm yanmda Makstrna'nm Isi ne idi? Çünkü,
elbette, buradaki Makstrna Klaudius'ün sözünü et
tigi Mastarna'dan, yani Tullius'dan baskast degildi .
Kral Tarkhan'a dtlsman preneler-in bulduklart ka
tilIer Vibenna kardealer miydi? Bu preneleri n ar
zusu kral olmak degildi de, sadece Tarkhan'dl"n in
tikam almakrmydi ? Prensier Vibenna'lara : "Tark
han'r öldürün de , kimi kr al yapacaksaruz yapm" mI

dediler ? Vibenna'lar da hemsehrilerl, yani VuIki'li
Makstrna'yr mi seçtiler? Tarkhan,' reslmde, Roma
ordusunu temsil eden, sadece blr sembol müdür?

Vibenna'larm, girlaimlerinde basarth oldukla

n sundan bellidir ki , arkeolojik kaztlar s irasmda.
Veyi adh bir EtrüBk ëeh rlnin bi r tapmaginda, bir
vazo pareeer bulunmus, 0 parça üzerinde, bu veeo
nun Vibenna kardealerden biri t araf mdan suuul an
bir sükran armagaru oldugunu gösteren yazt g örûl

müatür.
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Buna göre, Servlus Tullius Roma tahtma krali
çe 'I'anakvil'In himayesi ile degtl, silêh giicü He mi
oturmustu ? Bu acruya da, yukaradaki öteki sorula
ra da cevap vermek bugiin için mfunkün degildir.

IJ. Tullu'nun ilk if;)i Toprak Refonnu yapmak
olmustur. Kral baskalaramn, yani zcnginlerin top
raklarrru ielet en çiftçilere t oprak dagrtrmstrr. Bil"
de , Romada Nüfus Sayirm yaptrrrrns, bunun sonu
cunda, M.ö. 577 yrhnda, Romada, 800.000 özgür va
t andas PSt) bulundugu anlaailrmstrr.

Tullu özgiir vatandaslart, servetlerine göre bes
sIDÛa aytrdt ve buna göre, savasta da , bartsta da
ödenecek àdil bil" vergi koydu. Ordu yeni bastau
t eskilàtlandirtldt. Zenginlerin, kendi maeraflarim
kendi görecekleri sekilde sûvarl bö!üklerini olus
tu racakl arm a , orta hallilerin ve fakirlerin, piyade
olacaklartna ve onlarm masraflarrm devletin göre
cegfne karar verildi .

Roma'nm sokaklarma, Uk defa, Tullius zama
mn da kaldmm d ösenmistir. Roma'nm smu-lart genis
Ietilmis ve yeni bastau surlar insa edilmistir. Eu sur
larin bazr kistmlarrm, bugün bile, Roma'nm su veya
hu k êaesinde henüz görmek mümkündür. lkinci Tul
lu'nun kralhk dönemi 14 YI! sürmüstür. Bu ytllar
hakkmda Titus-Livius söyle der:

"Eu dönem iyi bir dönemdi. TuIlius'dan sonra
kim qelse, yapacaklan balomundan, onunla yan.?a
1naZdl".

(137) Estrler rnsan saytlmazdr
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IT, Tullu'dan sonra, Roma tahtma, Roma'nm
. son krah olan IT. Tarkhan geldi.

Bu kral Látinler tarafmdan tahtmdan Indirtlip,
Roma'dan kovuldugu için, Lûtin tarihçiler onu ka
ralamagr vazife bilmislerdir. Bu tarihçilerin iftira
kokan suçlamalarma inanmamagr tercih ediyoruz.
Ancak kendisine hangi sebepten dolayi Magrur Tark
han denmis oldugunu açrklamagr gerekli buluyoruz.

'I'itus-Livius'a göre, IT. Tarkhan, daha önce im
aalanrms bil' anlaamarnn uygulanmasr He ilgili me
seleleri g örüsmek üzere, Lätin büyüklerini Roma
dismda bil' yerde toplantrya çagIl'ml?b. Lätinler gel
mis, Roma krah gecikmisfi. Bekletnekten sinirleri
boaulan Lêtin seflerinden biri 'I'arkhan'r çekistir-
mège baslar ve söyle der: '

"BWyorm usunuz? Busus mancue yapiYor. Bizi
küçük gördügünü belli etanek için;,. Kendini beáen
mi?, MA(lRUR TARKlIANI"

_ 0 günden scnra, Lätlnler ondan hep Magrur
'I'arkhan diye söz etmisler. Làkap, dahe sonr-a, bal
ka da yayilrms,

Bir de, halkin krala karsr ayaklanmaanun se
bebini, daha dogrusu buna yoI açan bahaneyi anlat
mahyim,

Bahane kralm kendisinin degil, ogl u Sekstus'.
un ü;;ledigi bil" suçtur: Genç prensin bil' kadirun if
fetine tecavüz etmia olmast.

Il. Tarkhan'a karsi komployu hazrrlayanlar 0 

nun ailesini Iekelemege karar vermislerdi. Bunen
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"

rçm krahn ailesinden de bazr ki ms elerin yardmum
saglamJ$lardl. Yakm hedef olarak, krahn Dglu Preris
Sekstus seçilmisti.

Düsünün ki , kadmm koeast prens in karsrsma
geçip, su sözleri söylüyor : "Yer yiizünde benim
karrm kadar güzel kadm yoktur Hel e yatak odasm-.
daki halini bil' görsen! $u1'a81 eöyte güzel , burasi
böyle gü zel.;",

Koea prenain kartsim yak mdan görmesini de
sagtar. Ondan sonra , kadirn evde b il' iki es tr kadm
la yalmz birakrp, kendisi sehrin drama çikar. Pren
sin bunu bilmesi için, icabma bakar. Eh, bil' geee
prens kadmm evi ne gelir ve cl an olur. 0 zaman da
rez il koea, komployu hazu'Iayanlarla birlikte, Ra
ma'yr velveleye veri r.

a strada ordusu Be, Roma'nm dismda bul unan
kral, döndügünde , gehrin kapilan m kapah bulur.
Çünkü Yashlar Meclisinde bi l' L àt in çogunluk elde
edilmls ve Meelis kral hakkmda eürgün karart ver
mistfr (138) .

H . Tarkhan, Roma'da, 25 yil kralhk etmistir.

E trüsk kralma karsi tuzagr t ertipleyenler g ö
rünüse gör e Làtinlerdir-, Fakat asrl tertipçiler bas
kadir.

(138 ) Tarkhan'm getenege, hukuka, Devletin mesru Meelt
sine ve zamanm Anayasasr dernek ohm Tö reye gös
terdigl saygrya dikkati çekerim; T öreye gö re , bi t- ~eh

rin kendi or-dusu senrtn içine giremezdi. Tarkhan , ba ,
smda bu lundugu aaker'lerje Rcma'nm kapiïa rim zor
layabillrdL 'I'öreyt çignemekteIUle, btr bagka I!."'trUsk
senïr-devrettne slg,.nma~ tercih ettf
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Proto-Tü rklerin ve 'Iürklerin, bu arada Et~

rüsklerin ezel î dusmam olan Yunanhlann, ft alya',
nm güneyinde Kume adh bir kolonileri vardr. Bun
lar , bi r- Etrüsk sehri olan Roma'nm btlyümcsln.len,
gelismesinden rahatsrz olmakta idiler. GizIi dils
manlig a ragmen. Roma He Kume arasmda ti carî ilis
kiler vardi. Yunanhlar t üccar ki rnl igi He ' Roma' ya
g iri p çik iyor, entrikalar çevirmege imkán ve frrsat
buluyor lardi . Etrûsk krahnm ailesini lekeleyip, ken
dis ini Roma'dan kovm ak Için hazr r lanan plán, el
bette, Troya ah fikrinin de sahi bi olan Yu nan!I1a
rm kafasmdan çrkmist t,

Komployu Yunanhlarm fi nanse etanis old ukla
ri muhakkaktrr, Böyl e durnmlarda ádet oldugu iize
re , bir g üzeI kadm da kullanilrmstrr.

Bu gerçegi, genellikle, t ar lhçi ler pek ort aya
koym azlar. Onlara göre Là t inler mil1î bir du ygu
iJe (138) veya Cumhur iyet rej imi a~JG ilep3~) Tark
han'i Roma'dan kovmuslardn-,

F akat gerçegi bilen ve söyleyen tarîhç iler- de
vardir. Meselá, Attilio Gaudto, su ifadeyi kullamt- :

"509 da, YUNANLILAR TARAFINDAN des
t eklenen biT nasyonalist Lcîtin ayak lanma E trïisk
lere Roma'yz kaybettiTdi"e~O ) .

(1 39) Meeera Fram nz etrliskologu Alaln Hua'e g ër e.
(140) Mese lû, F'ranaiz y az a rr Fustel de ecurenges-a t,>Öre.
(14 1) Zikredllmi~ eser s . 34.

119



3 - Etrüsklerin mlrasi

Roma'yr kut-mus, anli büyütmüs, gelîstirmis
olan Etrüsk krallari ayrildiktan sonra de, her alan
da, Etriisklerin etkisi yilzyrllarca sürdü.

Bir kere, 0 dönemde, Etriisk allelerlnin çocuk
lart gibi, Látin ailelerinin çocuklarr da Etriisk okul
Iarma devam ederlerd.i. .

BeS' yüz yrl sonra, 'I'itus-Liviua eöyle diyecek

ttr :
"(0 zaman) genç Romalllar ETRUSKÇE OKU

Y UP YAZMAGI ögrenirlerdi. Na.stl i«, bugün genç
lerimiz yunanca okuyup yazmag~ ögrenmektedir
ler"(1u ).

Roma'mn ve Roma împaratcrlugunun tapr
naklarmda, yiizyI11ar boyunca, Etrüsk din adamla
rr , ETRûSK DINI'ne göre, IE trüsk dilinde dualar
okuyarak, görevlerini yerine ge tirmege devam etti
ler_

MDZ1K, Etriisklerin hayatmda büyük rol oy
nardi. Etriiskler hem müzige çok dilakiin idiler, hem
de müzikten bir çok alanlarda yararlamrlardr. Mü
zigin mutfakta ne Ise yaradrgrm daha önce anlat
mist arn. Romahlar, Etriisklerden müzikten avda da
y~arlanma~ ögrendiler. Hayvanlar müzigin etkisi
ile kendilerinden geç ip inlerinden crkiyor ve kolay
ca yakalanablliyorlardif':") .

(142) Jacques Heut-gon, "La vita quotidiana degll Btruschl"
11 Saggtatore, Mi la nc, 1967 , s, 322 .

(143) otto - Wilhelm von Vaçano, "The Etruecana in the
Anctent W orl d", Ind iana U.P, 1965 , s. 5 .
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Zengin Etriisklerin verdikleri büyük yemek zi
yafetlerinde mutlaka çalgicrlar ve dansözler bulu 
nurdu.

Dinî musikinin ve dinî raksm da yeri baaka idi.
Etriisk mezarlarmm duvarlarmda pek çok dans sah
nel erine rastlanmaktadrr.

Etriiskler, çok dindar bir millet olmakla bera
ber(H4), iyi yiyip içmegi, dünya nimetlerinden fay
dalanmagr da severlerdi. Yüksek bir refah seviyesine
er-lsmislerdi ve yasamalarmda incelîgi, ki barhgr
ararlardi.

Meshur Sicilyah Diodor onJar hakkmda hayret
Ie eunlan yazar :

"Etrüskler günde iki deta çiçekli sofra örtü
leri iieerine; en moe bir zevke uygun :;ekilde, mÜR

kelle/ eoirotar kurdururlar ve sotrcäo kendilerine,
bir si lrii esi r hiernet eder..• Eu hiemetloirler biribirin R

den degi:;ik ve lezzetli yemekleri, giimü:; kap ve ta 
baklar içinde~ sojradakilere sunaTlar"e~1J.

Hayat seviyesi, lüks, iht isam bakrmmdan, Et
riisklerin M.Ö. VI, yü zyih Osmanhlarm Kanunî dÖR

nemi He kiyaslanabilir,

. Etrüsklerin GnZEL SANATLAR, Resim, B ey
kel cilik, Kuyumculuk gibi al~nlardaki ustahgmdan

(144) s 'ran s ie etrüskologu Al a in H us diyor ki, Eskl çag ya 
zarlanna gö re, E tTÜskler dUnyanm en dindar millet
Ierinden biri idi ("Gli Etruschf, popalo se greto " , s. 206).

(145) J. Heurgon , zikredilml~ cs er , a, 61.

121

h .... _



~-------......-------------,

"Eu hayat dolu mizacm derinuuie bir hayat f el.
sejesî vardz... bu danslarm arkasmda bir dünya görii.
§ü ve hattd bir ya~ama eonatv gizZi idi. E tTÜskl6'r'Ïn
Beren. ve bu Evren içinde i nsana aynlm1 ytT ee
rol hakkmdaki inam~lan, onlan olmu:a y rçleri ile
ya:;amaga it iyordu"(J4.l').

bu kitabm bir kaç yer inde söz ettik. Bu uatahklar
dan baz rlarr. bu giin biIe , Toskanada, devam etmek
t edir ..

Etrüsklerde SAHNE SANATLARI da çok ge
Iismlsti. Roma kurulduktan senraki ilk dönemler
de, sahne oyu ncularr hep Etrüsk sehir'ler'inden ge-
tirHirdi. Bunu Titus ~ Livius bile yazar.

ttalyanlardaki, Türk ürta Oyununa benzeyen
"Ccmm edia dell'arte" tarsi onlara E trüsklerden mi
ras kalml~tJrpMl) .

1talyanlann sahne t ipIerinden ARLEQUlNO,
Etrüsk tlyatrosundan kalma, sivri bashkh, E triisk
kiyafetinde bir tiptir(147).

SP~R çeaitleri de Romalr1ara Etrüsklerden mi
ras kalmrstn-, E triiskler en çok At yarislari Ile Oü
rese merakh Idiler. Her dini ve millî Bayramda at
yari slart ile güresler yapih r ; bunlarm sonuçlarr bil
yük birér millî olay sayrlrrdi.

"Etriisk1eri n Dünyas i" adh eserin sahibi Aldo
Massa söyle bir deyim kullamr :

"Etrü8k minetinden haya~iyet f~~k~nyordu.. (m).

".:

" ,
\ .

-...' 1

\.; ': fngtliz romancrlarmdan, Etrüsklere tutkun olan
D. H. Lawrence'm "Etruscan Places" adh eserinde
de ~u satrrlarr okuyoruz : .

(146) Jacques H eurgon, ztkredflmla eser, s . 290.

(147) Aynl eser, s. 288.

(148) Edltion.s Minerva, S.A., <?enève 1973, s 65.
( 149 ) D.H. Lawrence, "Etruscan Places ", Pengu ur Books,

1971, s, 14&.
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c - TARIHI AYDINLATACAK
YEPYENi AÇIKLAMALAR
VE YORUMLAR

Kitabmnzm süpheslz en önemli fash oIan hu
fashnda FoNETtK OLAYLAR'dan söz ed ilecektir.

Dünyada insarun d amagr . die leri, dili ve du dak
la rr He ilgili bir takïm gerçekler vardrr k i, insan
hayatmm her yönü Be ilgilenmesi gereken tarihçiler
bu gerçeklere gereken önemi vermezler. Esasen. uz
manlasma denilen se y yüzünden, tarih bilginleri Fo
netik diye bir ~ey bilmezler. Dilcile r ise. Sesbilimini
la ri he uygulamagt düsünmezle r .

Halbuki, fonet ik olaylara deger verilip, bunlar

ele ahndlgt ve Incelendlgi zaman, çok önemli eo

nu çlar elde etmek m ümkündür.

'I'rpkr elJya gibi , milletlerin dill erindeki seeler .
harfler , kelimeIer de , zamanla asmrr, solar, eskir, de

linir.
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Bazr milletler in aglZ yapisr bazi harfleri t elêf
(uz edebilecck durumda degildir, Çinliler R 'li , Yu
nanhlar S'Ii kelimeleri söyleyemezler.

Biz Türkler kelime veya hece basmda yan yana

yer alan iki ses eiz harfi t eläffuz edemeyiz. Fransiz

lardan aldrgrmta "s ta tion" kelimesinin basma bir

t ge tirip, "Istasyon" yapml~lZP~O) .

Orta Asya Türkleri, Anadolu haik, ve Fransiz
lar hece sonlarmdaki N harfini NG 'gibi, nazal ola

rak (burundan) söylerler: Senin(g) atan (g) , Niye
gelmiyon(g) ?, Un(g) bon(g) garçon(g).

Bir de egilimIer vardrr. Ruslar O'Ian A'ya çe

vtrmege eg ilim duyarlar : . Komünist'e Kamünist,

Komit et'e Kamitet, Bols oy 'a Balçcy der ler .

1ngilizler bazen A 'Ia rr E 'ye dönüstürürler: Ha

rum anlarmndaki Lady 'nm okunusu Ledi, tembel

anlammdaki Lazy'nmki Leai, bebek anIanundaki

Baby'ninki de Bebi 'dir. Bu yukandaki kelimelerin

~mmasl , eskimes i degil de nedir ? .

Dogrusunu söylemek Iiznn gelirse, bugtin In.
gi liz Iml äsi ile l~gi1iz teláffuzu arasmda bir .illsk l
kaïmamrstrr, 1ngilizler "Rusaîa' . yaztlan kelimeyi
"Röse", "cough" yazIlan kelimeyi. de "koaf okurlar.

(150) Bazen de, iki sesstz harIm arastna bir ee su barf' s lkI§.
n rma, Türkçede Spör- k elimesi Sper yazrhr- a roma,
'rärm ertn yüzde doksaw bunu "êrpor' teläffuz eder.
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Baar Türk lehçelermde de A'lan O'ya çevlrme
eg ilimi göriilmektedir. Meselä, Yakut Türkleri Kay
maga Koymokh, derier; özbek TiirkIeri de mem
leketlerine "özbekiston"p~l) derler.

Bazr milletIerde O'lan U'ya dönüstürme egi
limini g örüyoruz.

tngilizler "Iyilest lrmek" anlanundaki "Improve"
kelimesini (ki bir zamanlar, her halde, "improv"
diye te1à!fuz ederlerdi) bugün "impruv" sekllnde
söylerler. Bazr Türk lehçelerinde "orman" kelimesi
"urman" teläffuz ed ilir;

Lätinlerin C harfinin basma gelen pek acayip
olaya da delinme diyebiliriz. Bu hart Milä ddan
önceki dönemde her zaman K sesini verirdi. Bü
yük Göçler ve Ortaçag'm kartsik döneminden sonra
C harfi dejenerelik göstererek, bazi hallerde göre
vine ihanet etmege basladi, ~öyle ki, bugün bu hart
A, 0 ve U'dan önce eskisi gibi K sesini verdigi hal
de , E, t ve Y den önce, franstacada S sesini, italyan
cada ç sesini vennektedir. Bunun sonucunda, Roma
IJ hukukçu ve hatip KlKERON'un adr, Ortaçag yilz
yrllarmdan berl, Fransizlar tarafmdan SISERON,
ltalyanlar tararindaa ÇIÇERON olarak bilinmekte
dir(1!t2).

Y hartinin de eski çaglanlaki fone tik meeera
larr enteresandtr.

(151) Alexandre Benntg'sen et Chantal r.emerctee.quetquejey,
"Le sou'n et Ie commtsstre'', (Les confréries rnusuï
rnanee en URSS) EdJtlons du Seull , Parls 1986. B. 214.

(152) B1zîm "kMte" 8~rpçada "çorte" ctmuetur.
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BiJin&igi gibi, Yunan medeniyeti Yun anis tan'da
degil, Bah Anadolu'da dogmuJ]tur. Yunan odebiyati,
nm ilk büyük eserleri Yu nanhlarm Bat! Ar: tdolu' da,
ki kolonilerinde yazrlmist ir, Yunan mee': ~ iyetinin

Atina 'da gellsmesi, Etrüsklerin ttalya'ya ~. ..... rmaam,
dan yedi sekiz yiizyrl, Roma 'nm kurulusundan Ikl
yiizyrl sonradn-.

Eski Yunanhlar ayn lehçeler konusan ayn
gruplar olusturuyordu. Bah Anadolu'da kolonil er
kurmus olanlara tYONYALI denirdi(1~3).

Yunan dili tarihçilerine göre, Yunan alfabes t.
ni kullanan ilk YunanlJ gruplarda Y hartinin büyü
gü de, küçügü de U sesini verirdi(1$4).

Atina Yunanhlarr, bu harfln 'B~ harfini ku y
ruklu oIarak, küçük harfini Ise, kuyruksuz olarak
alfabelerine ald rlar; Ancak Atinahnm agzInda bu
harf hemen dejenere olmega basladi, K1ásik çaga,
yani V. yüzyrla dogru artik bu harf U aes ini degil,
ü sesini veriyordu. Yunan alfahesinde ûPSt1.0N adi
Dl ta~nyan(1eI)) bu harfin görev degi!jtirip, U degil

(153) Baskn rumetter Yunanhlara GREK veya H E LLEN dc~

dl kleri halde, blz. Araplara uyerak, Yunanh deml~lz.

Araplar Yunanfstan Yunanhlanndan önce, cogTafI ya~

kin lik dolayrstyle ! yony a h Grekleri t enmusla r va
!YONYA kcllmcslnden, kendt dlllerlnin kurunarma gl:l~

re YUNAN keltmestnt çlkarml§lardlr.

(15-1) Ben vakttyle bu meseïeyf Be llet en dergfaln tn 155. sa'
yrsmda, nyrmtr He enïatrmetim,

(155) Yunan alfabesinde her harfin bfr udr vardar- indeel
. harfln a d r ALPHA. 1kinef harfln adl BETA drr, Bu Ikl
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de, ü sesrru vermege baslamaar äaertne, hu sefer
Atina Yunanhlarr , U yazmak gerekt igf zaman Op"
silon'un önüne bir 0 getirmege mecbur olmu slardir.
Nasi l ki , bin su kadar yI1 sonra, Fransrzlar' ayni fi'eyi
ya pac aklardrr .

. .. Y harfinin macerasr bu kadarcrkla kalmt-
yor.

Etrüskler millet olarak erimege, yok olmaga
basladik tan sonra, M.ö. IT. yiizyild a , Romaltlar Ati"
na' yi da ele geç irirler. Yunan kültürii ile yakmdan
temasa gelince, bu kültüre büyük hayranhk duyar
lar ve vakit yle Etrüskleri taklid ett ikl eri gi bi, bir
çok alanlarda Yu nanhlan taklide baslarlar. Bu ara
da Yunan dilinden kendi dillerine bir çok kelime
de aktarirlar.

Alman kelimeler arasmda bazalarr ü psil on ile
yazilan kelimelerdir. Látln alfah esinde ise, bu barfi
karsrlayan, yani ü sesini veren harf yoktur. Alfabede
Ü harfi olmadrgt gibi, Lä tin dilinde de Ü sesi yok
tur. Yunancadaki üpsilon 'u oldu gu gib i alsalar? Fa
kat bu harre benzer bi r harf zaten L àt in alfabesin
de vardtr. tjstelik bu harf iki ayn görev ye r ine ge
tinnektedir : H em U sesini veriyor, hem V ses ini.
Blr de üçüncü bir görev mi üzerine alsm?

Fakat L àtlnlerin dil bil ginl eri biliyorlardr ki,
vaktî yle, bazt Yunan gruplannda, üpsilon'un yalruz

harffn ad mm blrleljmesind en ALP HABET keumeet dog_
m uet ur . N asü kt, arapça da kl ELtF ve BA k ellmele
rin in btriesmcsm ëen E L1F BA k eltmest dogmustur.
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büyügü (Basharf olam) dcgil, küçügü de kuyruklu
içli (Y-y ) . Gerçi bunlar U sesini ver iyo rdu. F ak at ni
çin bunlar r Ü niyetine kabul etmemeli? Nitekim et
ti ler.

Problem de 0 zam an basladr. Niye ? Çünkü La
tinlerin ag lz yaprsr 0 sekilde idi ki , ne zaman Yunan
hl ardan ahnmrs kelimelerdeki üpsllon'u tel äffuz et
mek istcseler, ag lzlarmdan Ü yerine I sesi çtk rycrdu.
Mr-selà. "su" denen seyin sairane adi olarak kabul
ett ikleri ve Yu nanhlarm Lümfa te läffuz ettikleri ke
limeyi "Lyrnpha" yazdtlar , fakat "limfa" t elàffuz
ett tler .

Preblemin katmerlesmesi ne > Fransrzlar sebep 01
du. Bili ndigi gibi, F'ranarzlar, Romahlarm egemcnli
g i srrasmda kendi dillerini In smen kaybedip, Iêtln
ce konusmaga basl arrus ve bu làtinceyi de deforme
etmis, Franklarla kan sik Gallyal ilardrr . Ü h arfini
mü kemmelen te läffuz edebilmek te idil er . Buna ra g·
men, Lûtinleri n Yunanhlardan aldiklart Üpsil on 'Iu
kelimeleri franstzcaya nakIederken, sözkonusu har
fi Lolarak naklet ttler . üstelik alfabelerde, imlàd a,
tariht e bin bir karrsrkhklar. . yanhshkla r , anlasmaz
hklar doguracak olan bir eeyi yaptIlar : Y harfine
YUNAN I's! (t grec) dedil er. Bu, koca bir yalandr:
Y harfi Yunanhlarda hi ç bir zaman 1 olmannebr, an
cak L àti nlerde t teläffuz edllrnistir. Bu yalan veya
yanhs if ade yiizünden, az rm tarfhçinin. az mi dilci
nin kafas t karrsrms, az nu yanhs tarfh, lengüistik,
edebiyat ki t apl armda ve s özlükl erde yer alrm stir.
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Yukanda bazi fonetik oIaylar hak kmda bilgiler
verdik . Bu bilgilerin llJlgmda, bizi ilgilen dir en bazt
adlann ve kelimelerin, deforme olmadan önceki sek,
Iini , yam A8LINI bulup çrkarmaga çahsalrm. r

1 - ~SKiT

Biz Türkler, bu kelimeyi ne Fransralardan, ne
de AJmanlardan al rmarz. Franstzlar keli meyî "Scy
thee" yazarlaj-, bildigfmîz sebepten dol ayr SIT okur
lar. Her konuda Ilmî olmaga çahsan AJmanla r bu
adi "Skythe" yazarlar, SKüT okurlar p -cj

Biz kelimeyl SlUT clarak belki Araplat-dan al 
rmsrzdrr. Belki de hem franarzca, hem almanca bi
Jen bil' tat'ihçimîz, hem Franslzlardan, hem Almen
la rdan yararlanat-ak , bu melez kelimeyl uydurmus .
tur. Zamanla da, "iatasyon" da oldugu gibi, biz bu
melez kelimenin basma bil' t getirmiaizdir.

îskitIer hakkmdalti en eaki t at-ihî belgeler Yu 
nan dilinde olduguna ve bu mil leto ilk defa Yunanh
lar ad koyduguna göre, bu ad öncmlidir. Yunanh
tarihçiler, Hcrodot ve digerlerI, î skitlerden han
gi adla söz ederIer? El imizdeki yunanca Herodotta,
Yunan harfleriyle yazilmrs çu sekli buluyorua :
SKüTHA.î (lo7) .

Klásik çag yunancasmda da, bugünkf yunan
cada da l skitler anlamma gelen bu kelimcyi tahlü
edelim Kelime üç bölümden olusmakt.adu- Birinci
hece, SKü, kelimenin köküdür. Sondaki A! eki yu
nanea çogul ekidir. Ya ortadakl TH harfi (yunanca,
da t ek harf) nedir? 0 da, teláffuzu kolaylastrrmak
için , kelimcnin içine eikistmlnus bil' harf, bil' çe
git motor yagrdrr . çünkü Skii-ai seklindeki bil' ke~

limenin teláffuzu güçtür.

"Skûthai" kelimesini olueturan üç unsurdan en
önemlisi, bizim için, kelimenin kökü clan "Skil" dür .
Burada kelimenin ashru, yani en eski eek lini ara
digumza göre, bir ncktayr hatrrlamarmzda yarar
vnrdrr : Bil iyoruz ki , yunancada Ü sesini veren Up

silon dalia önce bil' U Idi. Su halde SKÜ';YiÎ cski sek.

linde yazmak Is tersek , s öyle yazmahyrz : SKU.

Evet Yunanhlarm Iskitlere, en eski zamanlar
da verdiklet-I ad "S ku" îdi. Ancak burada b it- nok
tayi daha hatrrlatmam gerekiyor : Heredor îskitle
rin hepsine "Skûthai" demiyor, bir b ölümünc SA~

KA! diyor. Bu kelimeyi Fransizler, L ût inl crin ara
Cl lIo1 ile aldiklan Için, "Saces" yazarlar, "Sas" ok ur
la r.'> Almanlar ise, dogrudan dogt-uya Yunauhlardan
aldiklarr Için "Sak. en" yaz ar lar- ve "Sak-en" oku r
lar.

TH'In temsil etttgt ses pek az mllletin dilin de var 
d ir": Bizim bildigimize göre, yunancada, a i-apçada ve
ingilizcede. Yunancada oldugu gibt, arup ça da da., b u
ses içln öz el harf v a r d ir.

"Sku" kelimesini in celemoge devam edelim :
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---- ._--_ .~------_..
(1~6) Iugtltzler kelimeye btr ek eklemegi ny gun g"Örmü§ler_

dir: "Scythta n » yazrp, S!T YIN olnu-lar-,
(157) Tabîî alfabemiz de TIi'in kaq l]Jgl ota r nk tere harf ol

madlgmdan, yunancadald 801;i v errnctc Jçin lki ha r f lml
]u my or u z, Yunancada hu 'ses iç;n t ck haJ'f vardir ,
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Yukarrda A'larm O'ya, O'Iarm U'ya d önüsme
cgilimind en söz etmlstik, Baai sesli harflerin yutul
maar i8C, her dilde görülen olaylardandrrf"'"}.

Sim di, dol ambaçh yollara sapm adan, sözü uzat
rnad an . önemli BULU$UMUZU ortaya kcyahm :

Yunanhlarm SKU'su SOKü'nun, Soko da SA
KA'nm bozulmu sundan baska bir sey degtldir.

A'I art A telaffuz eden lskitler, yani SAKALAR,
ken diler ini Yunanhlara tamtirken (bclki de sag el
Ier -i He gögü stenne vu rarak) : BEN SAKA demisler.
Yunanh lar bu nlara SAKA! aduu ve rmisler. L ût in
Ier kelimeyi SACAE, Fransizlar- da SACES (SAS)
yapmislardir .

A'Iara 0 teläffuz eden Iskitler, yani SAKALAR
i 8C, kendilerini t an rtirken, "BE N SOKO" demisier.
Çck k apalt bir 0 kullandikla r r için, Yunanhlar bu
nu "BE N SUKD" eek linde Isi tmisler. "Suku" adiru
çoguI1a?hr m ak isteyince, önce SUKU~A1" daha son
ra SUKUTI-iAI demisie r . Derken, birinci U kaybol
mus , kclime SKU TH Ai sa klinde kalmts . U harfinln
dejenere clup, Ü'ye dönü smesi iizerine de, kelime
SKü -TH-At haline gelm istir .

Simdi SKüTHAi kel imesinin kökünü olustur an
SKû veya SKU 'nun SOKO'dan geldigini bizzat He
rodot'tan bulup çikardigrm bil' delil ile isbat ede
ceg tm . Bunun Içln bil' az F on et ik bilimini b il' t arafa
birakip, Paikoloji biliminin yardimmdan faydalan
rna mis gerekccektîr

(lCS) "S ütt ü as" keltmes ind en bozma "Sü-Iaçvda ik i scsü
harf brrden yutul mus tur;
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. .. Biz, bugiinkü insanlar tar ihî eahsiyetlert de.
eski tarihçileri de gözümüzde büyiitüyor, onlarr
olaganüstü varhklar olarak kabul ediyoruz. Onlar
da da insanî za aflar bulunabilecegf, yamlmak, unut
mak, bos> bulu nmak, dalgmhk göstermek gibi I]ey
let -in , t rpk r bizim gibi, onlarm da basma gelebilecegi
akhrmzd an bile geçmiyor. H albuki onlar da insandr..:

. . . Biliyoruz ki, Herodot , !skitler h akkmda bil 
gi toplamak için, ahaliainin yartst Yunanh, yartsr
Iakit oldugu, Olbia adh SlUIr sehrine kadar gitmisti.
Elbette ki orada, ya yunanca bi len Sakalardan, ya
da sakaca bilen Yunanhlardan bilgi aldr. Olabilir ki ,
bunlarm tercümanhgt ile , nesilden nesle geçmia söz
lil millî tarihi bil en yaah ve bilgili Salralarr konus
t urdu ve aldlgl bilgileri unutmamak Içln, (ne üzeri
ne yazdi Ise, ne He yazdr is e ) bil' takim noUar aldi.

Bütün bunlarr niç in mi anlahyorum? Hero
dot'un kitabmm bil' sahifesindeki ik i satrrcrk müna
sebetiyle anlatiyorum : Herodot, Çe5iitli îskit grup
larrm siraladiktan sonra, s öyle der:

"Ve hepsinin birden ad~ SK OLOT'duT. Halbuki
Hellenier onlan STcüthai diye ajlland~rtrlar"(W) .

En ufak süphe yoktur ki , Herodot'a bilgi veren,
A'lan 0 t eläffuz eden Saka ona söyle demistfr :

(159) a) "Herodotos" erktärt von Hctnrtch s tein, ' wetd.,
m an nsch e Verlagsbuchhandlung, Berlin 1963, Zwei
t er Band, Buch IV. s, S-9.

b) "Herodotus", translated by J. E noch Powell, ere
rendon P r ess, Oxford 1949, Bo ok IV. a. 275.
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"Hepimiz tn birden adirmz SOKOLOR'dw:"

Herodot ya yenlis isltti , ya da kel imeyi ya.IÜ1I]
not etti.

Her halde, lskit diye de, Seythes diye de, Skü
thai diye de bir kavim yoktur. SOKD-lor , y ani
SAKALAR vardir.

2 - CHOU

"Chou" kavminin , bu kitabm konusu olan Et
rüsklerle dogt-udan dogt-uya ilgisi yoktur. Fakat Et.
rüsklerle Chou 'Ia r arasmda su benzerlik vardrr ki,
nasil E trüskler !talya'ya MEDENîYET denilen sayi
ge tirmisler se, Chou'Iar da Çin'de medeniyet i baslat
I111'91ardlr.

Bu kavim hakkmda ünlü Alman sinologu Wol
fram Eberhard'm "Geschichte Chinas" adh eserinin
bir kaç ênemli satrrrru türkçeye çevirerek asegrye
ahyorum :

"Daha ön..cek i Bhang sülàlesi ( Jo'Q) dönemindeki
küliürde) Çin m edeniyeiinin tipik unsurlar~ saytlan
bazt §eyler henüz ekeikti . H er felJden euvel) oüe sis
temi daha son raki Çin medeniyetini.n özelligini oIu.J
turacalc olan Baba eqem enliiii rejimine kuvu-$?nam1,<;
t i: ÇinUlerin dini de, baei z'lt tesirlerin izini ta;nmak
la be'mber, her ~eyden evvel bir t amm ve bereket
dini idi. Feodal sistem tee, geli,<nncsinin henüz bas-

(160 ) Çin'in brrmet sü l älcat,
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,
laauncmda id i. Bütün bu eksikler Ohou sü'41esi za.
ma~tnda tamamlandt .... Chou'lar, äaha Shr ng sü lo:'"
lest zamanmd a, Batuia Shensi bölgesinin or ta lel ~

mnul c, 7cüçük bir deolet kurm uslard»... M.D. XI. YÜ:~
y~hn b.a~znda, ba~ka kat:imlerin, belki de Türk ka..
Vl~lertnm baskisi ile, Chou,'lar Dogu Sh'en.,,: i.'ye Uil
~'l.J ?ls alar çerektir.•. lIem anla$û zy or ki, Chou sü.
laleSl, ba~lndan beri bir TURK SULALESI iJi.. . M.i!.
1050 YÛtnda Ohou'lann HSava$çz kral" làkabtn, i a

~<;wan Wu-wang (?) adl: ba.:}buglan Dofjuya yöneL

m i,<; ve Orta Hon an'a kadar ilerlemi$ti r... Bhang hü

kümdan'iH y akalam'l§ ve onu öldürm il'<'1 tür . Böulece '
i' ~y ~,

Chou sülàlesi lcurulmuçtur. Biz Çin'in gerçek tari-

hinin bundan sonr a bW}ladlgmz kabul etm ekteuie...
Fátihler Çin'in aile h(l,yahna kendi toplumlarmda

uygulanan Baba egemenligi rejimini ve Gök d inini
gelirmi;llerdir... Eu din TURK KAEtLELER1NtN

DIN! ile pek ya7cm akraba idi ve men§ei onlara äa

yanmakta idi... Chou'lar 'insan kurban etme éidet-ini

reS1nen kald~rm'l§lardlr... Bu sülàle zamamnda, Çin'~

de, çöl kat,'imlerine maheue, iepecik §e7cUnde meZUT
lar y aP'tlmt§hr" (161).

Görüldügü gibi, Çiu'i bir Devlet halfne getirip .
Çin medeniyetinin temellerînî a tanlarm Tür kler 01

du gunu .Eberhard açrk açrk söyl emekt edir . Çin üzc-
----- - - -- - - - - -

(161 ) Wolfram Eberhard , "Gcschlchte Chtnas " t Von de n

Anfaengen bis zur- Oegenwartj , Alfred Kröner Ve rl a g .
Stuttgart 1971, s. 28 , 31, 32, 34,



r-indc egemenlikleri uzun yüzyillar süren bu 'I'ürkle
re , Alman bilginin vcrdigf ad CHOU'dur(1-62).

Simdi bu adi tahlil edelim :

Bende, Chou'lar hakkmda bilgi s ahibi olduktan
sonr a , uyanan izlenim su olmustur ki, bunlarm adi
Yunanhlarm eski zamanlardaki SKU'sunun yumu~a

rrusrdrr : S yumusamrs, C olmus ; K yumuaamre, H
olmus : U da OU diftonguna döniismüs

Yukartd aki cümlem, belki de kr on oloj ik bakim
da n yanhstrr. Çünkü Sakalara "Sku" diyen Yunan
hlar- M.Ö. Birinci Binin basmda, onlar a "Chou" di
yen Çinliler Ise, daha öncc , 1LÖ. Ikinci Binin 80

nunda yasarmslardrr. Buna göre, yukarrdaki cümle
tersine mi çevriImeli? Yani, S se si C sesine dönile
müs degil, t ersine. C sesi S sesine mi .dönüsmiis, de
meliyim ? Yunanhlarla Çinliler arasmda hiç bit- kar
;;;llIkh etki olm adlgl için, haYlr! Fakat, her halde,

(162) Ç în im läsr çe§itu t elàffuzlara elveri!jli ordugu için,
E berhard'm sözûnü et tig i kavrnln a dr , Bah d illerinde,
ba!jka !jckiller de nlmaktadu-, M esetû , p'ransiz' Iurm
Stock yaymevinin "Atlas htstor-lque" ' tcoo 'l'CHEOU
yazthgma rastlamaktaYlz (Paris 1968, s . 37). Bizde bir
sinclog snyilan Bahaetttn Ögel kurarsrzdir. " Tür k Mf,
to1ojisi" adh esertnde ihtly a t ll öav r a nnus , "Iudclrs"
bölümünde cav, metinde ise CHOU tmlasuu uunannue,
u r . Eu sebcpte ben, söz k onusu adm OkUllU§U hakktr::da
u zu n zaman t er edd ü t etmiqimdir ; Chou kelimesl
türkçe imi!j gibi mi okunacak, Y01;:53 Pransiz'Iarm Iû
hanasi g ibi mi? I3ereket versin, Eber ha r d'm "Çin Ta.
r ihî" nin son basktlanndan brr-inde, bu konuda bUg l
ver-ilmekte ve CHüU kelimesin in türkçe imi~ gi bi

oku n nca gi an1a~llmaktadlr.
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I
sêyl e demem gerçegi yansrtacaktir : Çin'e medeniyet
getiren Türkler de k endilerine SOKO diyen Sakalar
dl, Yunanhlarm kemausu olan Türkler de ke ndilcri
ne SOKO diyen Sakalardi. Yunanhlarm SKU'su i le
Çir..lilerin CHOU'su arasmda biri digerini dogurma
iltskisi de gil , ayn i kaynaktan, SOKO'dan dogmus bu
Iunma. bu bakimdan da esdeger- olma Hiskisi var 
drr :

s = C
K H
U = OU

Evet, t skitler gibi, Chou'lar da Sakalardi.

3 - YAKUT

öyle anl asrhyor ki , Eski Çagda ve Ortaçagda,
tarih ve cog rafya bakimt ndan Yunanhlardan etkile
nen bazr milletler (Jermenler, Slàvlar ) Yunanhlarm
Sakalar için kullandiklart SKüTH;At adrru kullan
mislar. ku llanmaga uzun zaman devam etmi slerdir .
Belki Yunanhlarm çogul eki olan Al'yi kaldmp,
kendi çogul eklerini koymuslardrr. Zamanla bu kc
time, bu milletlerin d ilinde asmnustrr....

Çünkü S harfi He baslayan kelimelerin, bazr
milletlerin agzmda asmmasr olayma Fonetik tari 
hinde rastlanmaktadrr : S harfi 1., Y veya iE harfine
dênûsûr.

Meselê, Türk dilindeki YER kelimesinin en es
ki sekli SIR lmis önce "yir" olmus, daha sonra
"yer".
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,.--------- - - - - - - - -:--- - - - - - - - - - "tI!
lngiJizcede SP1NACH, almancada SP1NAT sek,

linde olan, "ispanak" anlanundaki kel ime, fr-ansiz
cada asimp. EP1NARD clmustur.

Ya, bazi milletlerin, Yunanlrlardan ahp Saka
larr adlandirmak için kullandiklarr Skiithai veya
SKUT kelimest nasü asmrrustir ? Öyle anlasrlryor ki,
önce YIKUT, daha sonra YAKUT 'l}ekIini alarak....

Ve... Kmm'dald, Dogu Avrupa'daki, Orta As
ya'daki Sakalar, yani Türkler, yeni yenl adlar al
diklan için, eri diler, yok oldular zannedilirken, de
ferme bir ad cl an Yakut adi, nedense, sadece çok
çok Kuzeye çekilmis veya Itilmis olan Sakalara ve
ri lmistir .

Zira, Yakut Türkleri kendilerine asla Yakut de 
mezler, SOKO derIer , Onlara Yakut diyenler Rus
lardrr.

4 - BASK

Bask milleti Fransa'nm Giineyi He Iapanya'run
Kuzeyi arasmda srkismts , Hint-Avrupah olmayan,
bagrmsrzhkt an yoksun bir mil lettir.

Bask'larm dilint çeaitli milletlorden bi l' çok bi~

lim adarru, ne ti ce almaksiztn, yani he rhangi bir dil
ailesine bagl ayamaksizm, incelemislerdir .

Türkler arasmda Bask'Iar ile Ilgilenmië, onla
rm dilini incelemis clan bilim adanu tarihçi ve ar
keo log Hámit Zübeyir Kosay'dir .

l 38

H.Z. Kosay'm, bu konuda çeaitl! tarihlerde ya.
ymlanmis yazrlart sunlardrr :

a) "Bask dili He türkçe arasmda n nasebet,
Ier" (163).

b) "Dil mukayeselerine göre Basklar la Türk,
lerin temaslarr, göç yellart ve zamaru hakkmda" PH).

c) "Diinyada bil' Bask davaai var"( leS).

d ) "Tü rk dili He ilgili prehistorik izler"(l(-<i ).

Hámit Zübeyir Kosay, Bask dilinde 100 den
fazla türkçeye benzeyen veya türkçenin aym olan
kelime bulmustur. Bir iki misal verelim :

baskça türkçe anlam'~

bel' b ir-icik
dei demek
hel gelmek
ktakin kiagm
oiher aykm

Bu son kelimeyi Kosay'm yazilarindan hirin
de ok urken, zihnimde simsak çakti : Sakm Basklar
da A 'tan 0 telaffuz edenlerden olmasm ?... Ve, E o
say'm yazrlarmi tarayarak, fikrimi gii çlendiren bir
sürü misal buldum. Bunlarm üçünü W]a~ya ahyo
rum:

(163 ) "Türk Y ur du " de rgfsf 1954 , S, 205
(164 ) " B ell e ten " dergisi, E k im 1007, s . 521.
(165) "Önaaya" dergrst , 1970, S, 1.
(1 613 ) "Belleten" d er-g-i st , Oca k 1912, sa)'! 141, S, 7ö-.
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( 167 )

(168)
(169)

(110)
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baekça

sogir
zori
sokor

tür7cçe

sagu
sart
slglr(lG7)

bölqesimde, T ürklerle bir arada y a§adlklan svm da
dtrki~ onlardan aynlml§lardl.r. A?ag1, yukar1, 17 yüz
ytl boyunca äo, artale aralannda tema« olmam'l§t2T,
Yani~ BasklarIa Türkler M.S. UI, yüzytlda biribir
lerinden ayrûm1,?lardlr, Eu incelememize esas olan
Bask ee Tür7c dilleri arasmdaki MV?TEREK KELt
.MELER en az 2000 ya!}1,ndadlT. Bunlar çe$itli Tiirk
kavi.mlerinin lehçelerinde bugün de kullanûmakta
dsr".

Ve H.Z. Kosay yukaridaki satrrlara çok önemli
buldugumuz as agidaki cümleyi ekliyor:

"Benim {lahs?' egilimim §udUT ki, Basklarm
mençei mcselesinin çözümü t SKtTLERt N men$ei
meseles i Zie Y AKINDAN BAtlLANTILIDIR".

H.Z. Ko:;;ay, gerek Belleten'deki yazrsmda, ge
re k "Önasya" dergisindeki yazrsmda, asagrdaki
cümlesi Ile , bize çok önemli bil' islá.mî kaynagrn var
hgll1l da hube r vermektedir-:

".Mesudi Nurucii El-zehep-'te, Ispanyanm Eu
ecuinde Araplarla mücadele eden kunimlevdcn. bir
böZümünün 18K1TLER oldugunu kaydcder" .

Burada stmu söylemcliyim ki, nastl Yakutlar
kendilerine Yakut demiyorlarsa, Basklar da kendi
lcrine Bask dem ezler-Iv"}. Basklarm, kendl dillerin-

(171) Buradan tu beren Hámit Zübeylr Kosay'm Bask mese,
Iestn rlek t ümt ka tkrsn sona ermckte, ben.rn eanst a çik la;
ma ve vorumien m bnslamnktadrr
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harfi de,\V harf i de, k0.
de konusurken, kendilerine verdikleri ad EUSKO'
dur f-").

Bu kellmeyi tahlil ederek, ashm bulmag'a ça
Irsahm :

Yukanda, H .Z. Kosay'm verdigf bilgilerden ya
rarlanarak, Bask milletinin (Isttsnalar bulunmakla
beraber} A'Iari 0 telàffuz eden bil' millet oldugu
netlceaini nastl çikardigirrn anlatnus ve görüsümü
destekleyen misaller vermietim.

A~agldaki satrr lar bu bulusumun dogrulugunu
isbat edeeek yeni bir misal ve delili karsimiza çt

karacaktrr.

Basklann kendileri için kul landiklarr EUSKO
adi baaka milletlerin agzmda Bask seklini veya
baska sekilleri nasrl alnustn-?

Basklarm en yakin komsularr, daha dogrusu
efendilerf olan Ispanyollar onlara Bask demez, VAS~
CO (Vasko) derler. Göriilüyor ki , Basklarm bnsk
ça adlarmm sonunda cldugu gihi, !spanyolca adla
rmm sonunda da bil' 0 vardar. Bu 0 baska millet
lerin Basklat-a verdikler-l adlarda kaybolmuatur;

Alrnanlarm Basklar içln k ullandikl an ismin
basmda da V sesi vardir. Almanlar bu ses için, ya~

zrda, çogunlukla VV harfini kullamrlar-: Wask.

(172) Bu ad ba zen EUZKO ~eklinde de yaznn-, Fukat sunu
eklem ehyim ki Ispa nyoload a Z hzu'f'I Z scsrnt vcrmcz,
Ingfltz'lerm "bath" Ibanyo) kcltmcsmrn sonundnkl TH
gibi bir scs vcrtr
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Difer tarartan V
layhkla U ya döniiaiir.

Látin yazismda, V içm de, U içi n de, aYlU,
had kullaruhrdr. Ing'ilizler- îse, "su' al, .nu na ge.
len kelimeyi "Water" yazarlar amma "UATER,"
okurlar-.

Dernek istiyorum ki, "Eusko" kelimest "Bask''
a dönüsürken, geçirdigi seklllerden biri I,'üphesiz
UASK Idi. UASI{ ise, kolayoa DESK seklîna gi re
bilir. Çünkü ,E sesi ashnda A'nm küçügüdür, AgZl~

nrza az açarsaruz E oluyor, çok açarsaruz A oluyor.

Bu son sekle evvclce kaybolan 0 yu ekl eraek,
UESKO kelimesini elde ediyoruz.

Basklarm kendiler-ine vardiklert E USKO adi

ile UESKO kelimaai arasmda ne fark vardtr-? Bas
taki ik! scsli harf, kelimelcrden bit-inde E U, öte

klnde DE ~eldinde srralanmistrr. Yani, te n, yüz du-
rumundadrrlar, '

Kelimeler içinde harflerin yer de visfirmesi
Penetikte çok rastlanan bil' olaydrr. Bu olaya len
giiiatik ilminde "mêtathèse" derür.

nöylcce EUSKO Itclimesinin hangi nsamalar 
dan gcçip BASK haline geldigini, asagrd.m yuka
rrya eikmak suretlylo, görmûa olduk.

Simdi su soruyu kendi kendimize s c rabilirfz :
Bugün Basklarm kendilerine verdiklet-i E DSKO adi
yü zyillar önce de ayru rru idi?
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Mantik. sezi ve ilham birlesip bana diyorlar
ki: Hayrr, aym d eg'il, bugünkü küçülmüs, büzülmüs

seklinden farkll idl .

Ya nastldi ? Kelimenin or-tasmda hir harf, 0

harfi vardi :

EUSKO = EUS(O) KO ~ EUSOKO

Bu kelimenin iki ayrt unsurdan olustugu göze
çarpmaktadn':

EU-SOKO

Birinci Kiamm eski bask çada hangi anlama
geldigini bilmemiz, tabiî mümkiln degildir. Fakat
biliyoruz ki, SOKD demek SAKA demekt.ir.

Su halde, Bask m ecclc sini Isk it meselesi He
"baglarrtih" gören H .Z. Kosay'm önsezisi yer-inde
imis. Basklar SOKü 'la rdlr , yani SAKA'lar, haska
deyimle Türklerin kardeslct'L,

5 - PELASG

!ngilizlerin "Bt-itannica" Ànsiklopedisindeki
"Pelasgians" maddesini n yazarma büyük minnet
bor cum vardir; Çünkü, bilmeyerek ve süphesiz is 
t emeye rek, bir gcrçege gözümü ac ti. Eu bilim ada
mi, maddenin sonunda, ke llmen in yunanca eekli
olan " Pclasgoi"yi ikiye ayrrr p, G'yi K 'ya çevirmese
idi, bu satrrl art yazamazdtm.

Bt-it annica'daki "Pclasgians" maddcsi nin sonu
na dog ru. su cümleyi okuyoruz :
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u filologlur tarafnulan} PELAG-SKOJ eti-
~olojisinin} lengüistik açieuuian, mümkün oldugu
deri sürülmü~tür."

. Madde yazannm kelimeyi aymsma göre, ikin-
Cl klSIDJ olusturan SKOI hakkmda tereddüde yer
yoktur: Yunanca çogul eki olan 01 çrkarrldiktan
sonra kalan SK hiç sû phesiz SAKA'mn kis al tilmi si,
büzûlmüsüd ür. '

Baska deyimle, Pelas glar da SAKALAR idi.
Fakat Pela (173) einsinden Sakalar Idl ler. Nastl k i
Basklar EU einsinden Sakalardr.

P elasglar tarihte bilinen en eski Sakalar-, yani
en eski Türklerdi r.

Nitekim, !sa'mn dogumu siralarmda yasarms
olan Bizansh ccêraïyaci ve tarihçi Strabon onlar
hakkmda söyle der:

"Her kesin [ikrine göre} Pelasçlar, biT zaman
lar bütün Yunanistana yayûm~?} [aka: özellikle Te
salyada ya~ayan ÇOK ESKt BtR IRK veua minet
id i" ( m ).

Aym Strabon'un kitabinda su satïrlan da oku
Y°z:u,z :

(173 ) Eskt Yunanh tarlhçtler araamda bir gütünç teert varen:
Sözdc PelaegIar göçcbe olduklarr için, Yunanhlar enla .,
rr lcy lckle re benze tmlalerdir-, Yunancada leyl ck
"Pela rgos'' dur . Apaçiktrr ki , bu görü~ eorakt, temersta
ve clddlyetalz bir görüstür,

(174 ) "Oéoga-apnte de Strabon", traduetton nouvelle par
A mcdóe Ta rdieu, H achctte, Par ig 18i7, s . 366.
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(fAntiklides'in(l ~ 5 ) kanaatinè göre, LJMN J ee
JMROS adalanyle 0 C'ivardaki ba~ka adalarz i§gal
edcp, oralarda lLK DEFA oturmu~ olanlar Petaeç
lard-lr"(176J.

Bilindigi gibi, 1885 yrhnda Limni adasmda,
Pelasg dilinde yazrtlar bulunmustur; Gerek bu ya
zttlarda kullamlmta harflerin, gerek metindeki di
lin etrüskçeye çck benzemesi bilim dünyastru sasrrt
mistir,

_ Söz konusu yaaitlarm Pelasg adh Sakalara,
yani Proto-Tü rklere ait oldugu ap açik iken, Pe las g
Iarm Yunanh olmaamt Isteyen baai etrüskologlar
Limni yazrtlarma Etriisk yazrtlart demekte israr
etmektedirler (177).

Yukarrda g örmüstük ki, Herodot'a göre, bil"
zamanlar Yunanistana "Pelasgia" denirdi(118).

Pelaeglar Yunanistandan ve Ege adalarmdan
baska, Batr Anadolunuri bazi bölgelerini de Isgal et
mis ve oralarda yüzy1l1ar boyunca egomen olmus
lardir.

Tarih Pelasglarm 1talyaya bit- toplu göçünü
kaydetmiyor. Fakat Pela-Sakalarm ufak gruplar
halinde .!talyaya da göç ettikleri anla:~)JlmaktadJr.

(170 ) Esld çag y azar -lartndan,
(176 ) ZH{redilrni~ es er, s 367.
(177) 1986 yihnda, bir Iatanbul gazetestnde Lirrmt yuzrtlart

hakkmda brr ka ç hafta süren brr tart u-ma orm us vc hu
tarbS!muya §a:;:l1acul{ kadar bilgb;z U ni v cr-s jt e hoentart
katürrnsti,

(178) "Herodotus", transrated by J.E, Powcf Clarendon Press,
Oxrorü 1949, s, 136,
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Meselä , senralara Caere admi alarak, E trüsk,
Ier-in en büyük limanlarmdan biri olacak olan Agylla
(Agulla) nm böyle bil' Pelasg kolonist taraf rn dan
kuruldugu bilinmektedir.

.Etr-iisklerle Pelasglar aym dilin, yani proto
t ûtkçenin biribirine pek yakm iki lehçesini konu s,
t uklarmdan, eski YunanlIlarm onlari birfblrleriyle
kartstrrdiklarnu daha önce de söylemtstlm.

Bu bakrmdan, Strabon'un, baska Yunanlr ya
aarlar tarafmdan Lydiah diye nitelenen Prot o-Türk
led Pelasg diye nitelemesi bizce çok önemlidir.
Strabon sdyle der:

"Söylendigine göre, Pelasglar craenuia n. Atys
ofjlu Tyrrhen adlt biri çlkmt~, kendisine bir takzm
arkedaslar bulmue ve onlarla birlikte ltalyanm yo
lunu tutmuçturv,

Bu, bildigfmiz efsanenin hayll degi~ik bh sekli
dir. Bu sekil tezimizi zayrflatmiyor; aksine giiçlen
diriyor-: Lidyadan kalkip 1talyaya gelenlerle ilgili
oIarak su gergek ortaya eikmis bulunuyor:

1ster Etrüsk denain, ister Pelasg, Lidyahlar
Proto - Türklerdi, Ve, her halde, Pelasglar SAKA
LAR idi.

6 - T UR

Türklerin bir adi Saka ise, bil' adr da T ur 'd ur .
Bu adm geçtigi ilk tarihî beIge lranhlardaki

Zerdüst dininin kutsal kitabt Aveata'drr. Sunu ha-
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trrlatah m ki , Zerdüst'ün yasadrgt dönem M.ö. VIII.

vey a Vff. yüzyildrr, yani Herodot'tan çok öncedir. Bu

dönemde artik iki komeu millet olan tranll1ar ile,
bunlarm TUR(lM) veya TURA diye ad landirdiklarr

Türkler arasmda iliakil er baslarrustr. Bu Iliskiler düs

manca Idi. Yani iki millet devamh savae halinde idi.

Bu savaalarden bazalarmi Firdevsî :;tehnamesinde

anlatnustrr.

Fransiz bilim adaml armdan J. Blochet "Revue

de l'Orient Chrétien" dergisinde P SI) yaymladigr "Le

ncm des Turcs dans l'Awesta" bashkh yazisr ile

Avesta'da geçen Tur ve Tura kelimelerinin Türk

anlamma geldigint Isbat et mts bulunmaktadrr.

Marquart adli ün!ü türkologa gêre, Ilk defa

ke ndileri ne Tura admi verenler lskit (Saka) men

se li Message t 'lerdir . 0 Messaget'ler ki , Batrh ta

r ihçileri n çogu Iranh sayarlar. Tura veya Tur adi

çok daha eski dönemlerde de vardr .

M.S. XV. yiizyl1 Bizans ay dm larmm zannet

t ik leri gibi, TroyalI1ar Türk Ise, E trüsklerin Tra

ya sehrine ve rmis olduklan TRUlA adt ile P U) Iran-

(l80 ) F arsça 'da TURAN he m "rurte r'', h em de "Turlarm UI.

xest" dernektir-,

(181) Yll 1927. sayr XXVI, Sahife 138- 200.

(182) Etrllsk mezarlannda butunmua baza sanat e scr tc r t üze
r-lnde, E t rüsk harrtert He yaatlmrg ve Troya anlarrnnda
oldugu apa çrk oren TRU!A a di okunmalüaèllr .

f lilarm Türklere ve rmts olduklarr TURA adt ara
sjnda bi r Hiski olmus olabillr- P ' ") ,

Biz "Tur" kelimesinin "Tûrk" kelimesinin de
kökü oldugu kanaatindeyiz. "Türk" kelimesinin
ikinci harfinin uzak geçmiste bir U olu p, daha sen
ra 'ü 'ye dênüsmü s cldugu dûsünceslndeyîz.

"Türk" kelimesinin menset hakkmda teorfler
ileri süre n türkologlar unutuyorlar ki, Türkiye Ieh
çesi drsmdaki büt ün Türk lehçelerinde , bu kelime
iki hece halinde t eJäffuz edilir: TÛRÛK veya Tö
RöK ('lM). Bu adm en eski telaffuzu sûphesiz TIJ.
RUK idi p-s~).

"Tü rk" kelimesinin menseini bulmak için TUR
kelimes ine eklenmis UK veya OK ekinin ne oldu gunu
aramak Iázrmdtr. P SU).

(1&) TUR A'nm TRU!A'ya ëönüsmestnde hem "métathêse",
hem "e pent hèse" (yenj blr- ha rfin uraya s iki sm a sr j de .
nilen ronettk olaylarm yer al rruq olm ast milmkündü r.
Nitek im rranerzca Islám Ansiklop edisine gö re ("Turan"
maddestj Avesta'nm XVII. Yast'inda g ecen, TUrk an,
lammdaki TUlRYA airatr üzertnde bu t iir lü fonettk
olaylarm Izler t görülmektedir.

(184 ) Biz! ve adrrmza çok esktden ben bflen Macarlar da btze
böyle der.

(185 ) U'nun û'ye dönüsmeslne misal ler- gördlik, daha da se
recegt z.

(186) Biz , lsrar etmek statn , bunun k abile .anlanunda oïan
"ok " (uk ) kelimest orabüecegtnr telkin etmek Isteriz,
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7 - TYRRHEN

"Tyrrhen" kellmesi, Látinlerin Yunanhlardan al
dtklart Upsilon'Iu kelimelerden biridir. Làtinler, ken
dileri Etrüskler için baska ad kullandtklan halde,
"Tyrrhen" admr da, Etrüsk.1eri adlandirmak için al
magr uygun görmüsler, fakat baska "y" li kelimeler
de de oldugu gibi, bu hii yiiz1erine gözler ine bulastrr
mrslardir.

Yukarrda gördük ki eskiden U olan ( 181) ve daha

sonra tr 'ye dönü sen üpsilonu Látinler, Ü niyetine al

diklart halde, tel àffuz edemiyor lardi. AguIanndan

Ü yerine 1 çikrycrdu. Nctice su idi ki, Lätinler

E trüskler için kullanmak istedi kleri ad i TlRHEN

teläffuz edlyorlardi. Halbuki Yun auhlarm Etrüsk
Ier Için kulland ïklar r ad bambaska idi. Bu ad veya

kelimenin yazrhsr TORREN, teláffuzu ise TüRHEN

idi. Nedcn '?

Çünkü Yunan fonetiginde s öylc bil' kural vurdrr

ki, b ir kelimede iki R yan yana gellrse, ikinci R sanki

(187) Bunu blldig1 Içtndlr kl, M.S. IX. yüzyrlda Sl d" millet

Ier-i nr-asmda Ortodckstugu yaymak arnac r He, onlar Için
bil' alfabc yapan Selàniklf pnpaz Cyrill (Kurll) Y har
f ini I olaruk deg-n, U olarak k ubul ctmiljtir. Bugün
R uslarm, gtrptarm ve Bulgar-larm Sirillik dlye ad.1an
diruan alfabelerinde Y harrt U okunur,

Eizim 1928 de k urulan Hart Enc(tmenl ya bUDU
bilmiyordu, ya da biliyordu ds. Franslzlaro, Ingtltzlera
uymag-J. uygun gërdü
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H imi~ gibi okunur ve bu ikinci R'ye nef sl! R de.
nirpu).

Dikkat edilirse, Lätinler "Tilrren" kèlimesinl
aln-ke n, bir yanhs da burada yaprmalar-: san ki yu,
nanca kelim ede yan yana üç R varmts gibi, hem iki
R, hem de bir H kullanrmslardir.

Her ne ise, Látinlerin dili de, imlá ve te láffuz
yanhslart da bizi dogr-udan dcgruya ilgilendinniyor.
Bizi, Etrliskler dolaytsiyle ilgilendiren, 'I'ih-ren a di
run cski seklidir, ashdu-.

Yukanda dedigimiz gibi, yunancada TORREN
yuzLlan kelimenin teláffuzu s öyle idi

TüRHEN

F akat biliyoruz ki , klûsik çagdan sonra ü tel af
fuz edil en Upsilon daha önceki dönemlerde U telá f
fuz ediliyordu. Öyle Ise, düzeltelim ;

TURHEN

lkinci hecedeki E de yozlasmrs bit- harf tir. Çtln 
kü Yunan alfahesinde iki türlü E vardir. EPStLON
~d1111 t eeryen krsa E, ETA adïm tasiyan uzu n E(m ).

Yunan clili tarihçileri bize diyorl a r k i, uzu n
E 'lcrln hepsi eski A'Iardn- : defonne olup, E'ye do
nüsmilsle rdrr.

(l88 ) Adolphe Kaegt, 'Grammaire abrégée la la ng ue grecque",
EditIons vreter Atttnger, P a r-is, s. 3.

1189) zercr Tashkltog-Iu, "Eski yunancada Uk ad rmlar-", tg..
tanbul Universttest Edebiyat Fakültesi Yayinlarindan,
1948, s. 2.



o h alde, eski seklini aradrguniz ke1imeyi düzel

telim :

TURHAN

E vet Yunan dilinin tarihine dayanan ilmi tahlil
ve ince1c~emiz gö st eriyor ki, Yunanhlarm E t rii skIere
verdik lori en eski a d "Turhan"idi.

Vardigtmiz neticeye göre, Etriiskleri Anadolu
dan ltalya'ya götüren prensin admm "Turban" cl
mus olmast gerekmektedir. Bu lider bir prens olma
yabilir de. Yukanda Strabou'dan yaptlgmuz a1m~
onu, blr Kral oglu olarak degil, h aik içinde yellij=
bir sef olarak göste riyor .

Herodot, Etriisklerin ltalya'ya vardiktau sonra
Turhan a dmi alrms olduklarmr zannediyor. Bu mu
bakkak degildir. Eger sahiden ttalya'ya gidecek clan
lar için kur'a qeldlmis ise, daba kur'a çekilmesi su-a
smda, Turhan'm pes toden gidecek olanlara : "Bunlar
Turhan'mkiler" denmis olabilir.

Ku r 'a çekilmemisse bile, hayli uzun sürmüs 01
mast ge reken gemi insa et tirmc ve sefcre hazrrhk 81

rasmda , göç edeeek olanlara yine "Turhanm'kiler"
veya sadece "Turhanlar" denmis olabilir.

Her halde, Etriisklere, daha ttalya'ya varmala
rmdan önce henüz Anadolu'da bulunduklarl eu-adé ,
Turhan de~s olduguna ernareler vardir.

Beu sahsen, yalmz ttalya'ya göç edenlere degil ,
Ege'de kalanlara da Tu rban denmts olduguna kaniim.

. Nede n ? ~u sebeple

,
Homeros zamanmda yazl1d1~ tahmin edildigi

için, "Homeroa s ttrlert" (Poèmes homériques) den i
ien•siirlerden birinde, Turhanlardan söz edilmekte ve
onla r Ege Denizinde dehaet saçan korsanlar olarak
gêsterilmektedirler'P' ") .

~u da var ki, Ho meros dönemi M.ö. IX yilzytldir.
Batr Anadoludakl 'Turhan larm l talya'ya gelilili ise .
çok daha önceki bir dön emdedir.

TURHAN kelimesi It alyadaki Etrüsklerin bir
çok efsa nelerlne, deforme sekiller alarak, karrsnnatrr.

Bakmiz, Strabon ne diyor :

"TtJRHEN(JPl) ltalya sahillerine yana~tt . A y·
nl bölge içinde oniki §ehir kUTdu. Eu bölgeye T UR
HENtA dendi. TUR HEN bu on iki ~ehrin yënetimini
biT tek ~efe (krala ) ueïtii , Eu ~efi n ad . TARK1WN
idi : Eu ad, söz konusu oniki ~ehiTden biri olan
TARKH/NJA adlna benzemektediT, TARKHON ad
11 §e/ , daha çocukken, akUlzhgl ile efra/uu ~Q§lTt

fig . için, efsanede beyaz saçla dogml~ gosterilmek
tedir '( m) .

(190) P aut y ve Wisslwa Ans iklopedls lne göre (Tyrrhen mad,
dee t) , en eski Yun an1l1arm EtrUsklere verdUtlerl ad,
rene etere g öre, eu 4 !,j'ekU ahyordu: Turhen Turhan
Tu rsen, 'rursan, ö yte anlasthyor kl, nasi bu&ilnl{ü Yu~
nentur $ harfin i S tetärrua edjyortarsa, 0 za man da
bazt Yunanlilar H'~' S t elAffuz edertermts.

(191 ) Burada bu adt Strabon'dakl Im läya g öre yazayorum.
Fakat ortave koymug bulunduk kJ, bu adm aslt TUR
Hé.N'du-, Onun lçln bundan sonrakl sahllelerde, dokrU
dan dogt-uya TURHAN JjekUnl kul1anaca~.

(l9Z) ' 'La Géographle de Strabon", Hachette, Pa.r1B 1861, B.

363.
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Ünlü jtalyan tar -Ihçi Luigi Pareti'ni n "Le origini
degIi Etruschi" adh kitabmda, Islerdaha da kartsik
tn-. 'I'arihçi , beyaz saçla dogan ve bizim fransrzca
kitabumzda TARKHET (Tages) adi ile SÖZÜllÜ et
t igimiz efsane kahramarn üzerinde uzun uzadrya
durduk tan sonra, sêyle der: :

HBiit'Ün bunlara par allel olarak, Telefo OOlt bi
Tinin oglu olan TARKHON ile ilgili m eunter de ,vaT~

dir, Eu Tc rkhon Bizansh Stefana göre TARKH1N~

Y A çehrine tulmi verlni~t-irj Yine bu Tarkhon Vir
jil'e görc, Etrüsklerin Lidya men~eli§ejidir oe Enea'
mn miJttefûc;idirj Likojronos'a çöre, 0 Enea'mn çag
da§t olmokla bera ber, TURHAN'm do, kardC§idir ve
Herkül'ün ioruruuiur; TzeIze'y e göre Tarkhon TUR~

BAN'm kardesi, T elejo'nun oötu, Herkül'ün yejje;ni~

dirj Katon'u n dayandtg1 bir kaynaga çöre,
TURI-IAN'1n ojjludur ve Pisa §ehrinin kurucusudur,~

Gallius'a göre, E truria krahdtTj Scr oie s'«.. qöre..•
TURHAN'm karde§idir ve ilIaniua §ehrinin kttTUCU 

sudur..."(193).

Pareti böyle ce devam ed ip gidiyor. Pareti'nin de
diklerine biz de sunlart ekleyelim :

a) Romamn Etrüsk krallarmdan ikisinin adi ve
ya lákabr TARKHUJN idi.

b) 'türk t ar ihi nin çesitli dönemleri nde TARKM
HAN diye bil' ida rî unvan kullamlrmetrr .

c) Türk tarihinin bazr dönemlerin de TURHAN
adh sahsiyetlere r aatl anmaktadir.

(193) Bemporad erü.o, Frrenze 1926, s. 15 ,
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Bid biline bonzeyen yukandaki adlartn Iki UUM

eurdan olust ugu meydan dadi ri l .) TUR veya TAR ;2)
KHAN. KHüN, KHUN veya KHUiN eeklinde bir
kelime veya hece.

TUR Türklerin gelen eksel bir adidir. TAl ~ a dö
nilsmils olmas t veya dönüsmcsi mümkiinmû? Yoksa
TA R ile baslayan ad veya unvanlarda "Yer, t oprak".
anlanuna gelen türkçe kelime mi söz konusu ? Bu iki
soruyu burada cevapstz brrakmamin daha dürüst bir
davrarus olac agnn dü süniiyorum. Çünkü bu konuda
bil' neti ceye ve karara varnl1~ degillm.

8 - HUN

Görüldügü gibi, Pareti'nin kitabinda s rr alanan
bir ibir lne beuzel' adlarm ikinci hecesi KHAN, KHO N,
veya KRUiN seklindedir.

Türk dilinde KAN, KAGAN, HAKAN sekillerini
de alabilen bil' kelime var du- ki, h ükümdar, kral, efen
di anlamlar ma gelir.

Tarihte Türkler, bil' aralik Saka adiru brrakip,
HUN adi m ahrlar. Veya baska rnilletler onlara bu a di
veri r'ler. Belki "de Türkler bu mi11etler Iizerl nde ege
menlik sahibi olduklarr için, kendilerine EFEN Dt ma
nasrnda HUN denmistir. Çünkü kanaatimce 'Iürk di
linin M.Ö. a ltmci, besinci yüzytllardaki asamasmda
BAN k elimesl KHUN scklinde idi. Bugün Çuvae
Türklerinde lt.îlá 0 sekildedir. Martti Ra sän'In
"Versuch ein cs etym ologischen Wörterbuchs der
'I'ürksprachen' adh sözlügü ne bakllsm(l9t).

\194) Helsinki 1969, 'S. 230. (Kan m a dd aslnde j ,
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Evet, bu da buluslarumzdan biridir : Hun kelt 
mesi Han kelimesinin degi !]ik te1äffuz1armdan biridir.

9 - TURSHA

Turaha'Iar M.O. Ikinci Binyrlm ikinci yarismda
Mis rr'a saldirrms, Mrsrrhlarm Deniz kavimler i de.
dikleri kavirnlerden biridir. Adlarr M rsrr- belgelerin
de geçmektedir . Tarihçilerin çogu bunlann Etrûsk
lerIe akraba olduklari kanaatindedirler.

Batih bilginlerin TURSHA eeklinde okuduklarr
adi tahlil et mege kalkmayacagtm. Çünkü eski Mrsrr
dili ve Misrr yazlsl hakkinda bilgi sahibi degtlim. An
cak bildigfm bir gey vardu-ld 0 da sudur ;

Tursha adi ikiye ayrrlmahdir : TUR + SHA.

Birinci lusrm Tilrklerin (onIara Irnnhlarm da ,
Yunanhlarm da verdlgl) gelenekeel addrr. !kinei kt
sim ise , SAKA kelimcsinin karsihgrdrr (SHA =
SKA = SAKA). Yan i Tursha, Tursaka'run deforme
bir geklinden baska bir fjey degildir.

Eski Mieu- dilini ve yazism r bilmediglm halde,
burada sunu vurgulamaktan çeldnmeye cegim : M1srr
yazasrnda SH'nin kaqnhgl t ek harf veya Isaret ise
bile, 0 harf S ve K'nin birlesmest ürünüdür.

Bunu söyleyebilmek için de eundan eesaret al

maktayrm : Iranlilarm kutaal kitabt Avesta, sanskrit

çeye çevirildigi zaman , çeviride, Avestadaki Tur adi 

mn kal'!}lllg,. olarak, TURUçKA kelimesi kullanilmts-
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tlr (1'93). Eu gösteriyor ki, belirli bir zamanda Hintli
Ier 'de Sakalara Tursaka demislerdlr.

Her halde, Ister aym dönemde olsun, ister ayn
dönemlerde, "Tursaka" adim hem Misrrhlarda, hem
de Hintliler için yazilrms bir belgede bulmaktayiz;

A~nglda göreeegiz ki, Türklerin iki gelenekeel
admi birleatiren "Tursaka" adi daha da yaygmdt.

Her halde, Misn-a saldimus Deniz kavimlerinden
clan Turaha'I ar-Pw) A'lari A te läffuz eden SARA
LAR'danw.

10 - TUSC

Tuse yazalan, Tusk oktman krsacik kelime Lätin
lerin Etriisklere vermis olduklan addir, Erkek
Etrüsk: Tusc-us. Kadm Etrûsk: 'Iusc-a. Etriiskler:
Tuec-L

Etrtiskler Italyada yü zyillar ca bu adï tesmuslar,
onlardan Lûtln edebiyatmda bu ad ile söz edilmië
tir'{t' ") .

Aneak I}U var :
Umbriyanm Iguvium denilen yerinde, al}a~ yu~

kan yü:zyIl kadar önce bulunmu§l bronz tabletlere da-

( Hl5 ) "Encyclopédie de I'Islarn", 1934 baakiei, Turan mad,
desl , s. 925.

1(196) Dahu öa ce de sdyedfgimlz gib!, Tursha'lar, xïrerr'a ne,
treeere snldu-idan sonra, geldlkler; yere dönmezler-, Ban
AnadoJuda ycrlesjrler. JrLÖ. tkiRCI Binin ik inei yansm,
da, P roto -Ttlrkler- Ba t! Anadoluda tika basa de lu tdtle r.

(197) Látin yazm-lar m ve özellikle seirtertn, bazen Lydialt
veya 'Tyrrhen adlarmr da jrul landrklarim daha ön ce
soylam i§t im .
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yanarak, za maninuzm et r'ilsko loglarr isbat ediyor lar
ki, E tr iiskler Adr iyatik yolu ile Umbriyaya gelince,
yerliler onlara TURSC-! (Tursk-i) dem islerdir-Iwe}.

Görülüyor ki , Lá ti nler kelimedeki R harfini yok
etmisler , yutmuslardir. Bu bakrmdan, denebilir- ki,
Çinliler gibi davranmislardir.

Fakat... tam olarak belirleyemedigim bir tarih
te (199), Etrüsklerin Iàtinlealp, dillerinl kaybetmeleri
ne yakm bir sirada, iki dogrultuda ge lisme olmakta
dir. Bir yandan, Ot-ta ïtalyadaki Etrüsk bölgesinde
oturmakta clup, dillerini unutmak üzere olanlarm
adina AN eki eklenerek, onlara TOSCAN(i) deniyor.
BiT yandan da tarihte gömiilü kalmis . yani Toskan
Iarin atalarr olanlar rn adlarmda da bir gelisme olu

yor. Vaktiyle Làtinler- tarafmdan atrlmts R, nereden
dönüyorsa dönüp geliycr ve TUSC kelimesinin içine

yeniden yerlesiyor. Fakat yanhs yere... E vet, eski
den oldugu gibi U harfinin segma oturacagma, solu

na oturuyor. Geçmis zamanlarm Etrûskler] oluyor:
TRUSC-i (1)lrusk-il ('"').

Bu kelimenin basmda iki sessiz harfin yanyana
geli§i Làtinlerde veya Etrüsklerde (Toskanahlar,

(lV8 ) W. Deecke, "Etrüsldsche Forschu!i:gen", vtertes H eft,
Stuttgart 1883, s. 184.

(199) Her halde, Miläddan soma.

(200) Buna teneer rcnctüc olaylaru sik r ast ta rn r. Eugünkil
Bursa §ch ri Brtjnyanm B askentt Iken PRUSA idi, 03
manhlar tarafmdan fethedildikten sonr'a, Osmanhlarm
ag-zmda ot du: BURSA.
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da) CWt) teläffuz güç1üg ü yarattrgmdan dclayt aIsa
gerek, çok geçmeden, tarihî Etr üs klere verften bil
ad in basm a bil' E kendil tg -inden gelip kl ,~ ' ll , yor \'(!

bu ad f?~ gekli ahyot-: ETRUSC-l (EtIu sl-: -iJ ,

Mil àddan önce I. yiizytlda yar;>aml9 clan Stral)oIJ.
bu a di bu se kli He zikrediyor.

Fakat biliyoruz ki, bundan senraki bil' döne mde,
Làtinlerin C harfi (! den önce geldigi zaman K sesi
ni vermekten vazgeçip) S sesini vermege ba91Iyor.
BIl' çare bulunmazsa "Et ru sei" yazilan ke lirm,
"Etrussi" okunacak. tste 0 zaman , akilh olan biri
C nin sagma blr H yerlestiriyor ve lati.~ tle9ip dilini
kaybeden milletin adi oluyor: ETRUSCffi. Bu ad buo
gün Italyanlarda da böyledir.

Frunstzlar- bu adr Italyanlardan ahp ETTtUS-QUES
krhgma sokmuslar ve U harfini ü telaff uz etmisler
dir. Biz de , her zamanki gibi, Fransielara uymusua
Italyayi fethedip, erada biiyilh bir medeniyet kürmus
olan Prcto-Tûrklere ETRüSK demlsiz.

Sunu da Iláve edelim: Etrüsklerin, b-r zam anlar
, . , dilbütün Italyayi idare ettikleri halde, özel likle ken 1 e-

r'inin cturduklart bölguye Làtinler- TUSL:tA diyor
Iardi. Eu ad TUSC'dan farkh degîsmeler den geç mis'
t !r: önce ETRUSIA, daha sonra ETRUJUA olmüê"
tur(202) .

----------- , -~ --.--. r
( 201)B~Ii{i biz~~-gibi EtrüskJer ve 0 zamankl 'rcskenaute

da, he ee barmdakt iki scssrz harfi terarrca edemlyct'

lardi. . .IJ

(202) A Ernout et A. Mctllet, "Dlcti onna ir e èt ymologlque (1

la' Iangue Iä tfne" , EdlUons KHncksicck. P arts 1979, ;;.
709.



G örmüs bulunuyoruz ki, Etrüsklerin bugünkü
ad! as mmalari n boz ulmalann ürünüdür. Bu adm
en az bozulmus sekli, süphesiz etriiskologlann
l GUVlUM (Gubbio) tabletlet-inden çikardiklarr
TURSC ('Ii.1rsk) seklidir . Ya bunun ash nedir?

Daha öncckl açiklamalarmun etkisi ile, okuyu
cunun söyleyecekJerime hazrr oldugunu seziyorum.

Evet, E trüskler de, Chou'lar gibi, Basklar gibi,
Tursha'lar gihi SAKALAR idiler: TURSAKALAR.

Esasen TURSK adimn TUR8HA admdan
pek fazla î arkr da yoktur. Olsa olsa K sesi Misrrhlar
da, Çinlilerde cldugu gibi, yumsanus, H 'ya dönüs
müstür. Esasen. Tursha'larm Misir'a Sa1dITl~1 ile
Tursk'larm Italyaya göç etmesi a§a~ yukan ayru dö
nemdedir.

A' Ian A teläffuz eden Sakalardan olduklarr an
lasdan TURSAKALAR da adlarmda Tü rklerin (!~)

iki ge lenek eel admi hirlestirmekt e Idiler.

Çünkü Tursaknlar TURK IDILER.

Yukandaki ilmî gerçekler hemen hemen ytrmi
yI1 8ürniü~ yo~ arastirmalarm ve yogun dûaûnme
leri n ürünüdür. Bat min bilim adamlarr (belki bizim
kiler de ) hu gerçekleri ge ç ve güç Içlerine aindirecek
lerdir. F ak at sonunda sindireceklerdir ve Türklügün
tarihteki önemini ve samm kabul edeceklerdir.

(203)Bir Balkan mülctt va rdtr k l, bugü nkü Tür k ler lç in b lle
TURSAKA'mn k lEo:a1lilml3 ;;eklini k ull a nm aktadrr,
Evct, Sirpier 'I'ü r k 'lc r e TURSK{!) demckteämer.
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Kitaba som, verî r ken

()nsözd en anla.:jzlacay't ÜZeTe, bu kitap 1985'de
yaymladtgtm "Les Etrusques éta-ient des Turcs
(Preuves )" adlt. traneisco lcdabimvn: türkçeye çeoi
risi otocota«. Ancak, lciiabvn ba§ma bir yeni BöWm
ekleneceh:N. Yiice Tanrt bu plam degi§tirdi .

Bir -miuklct önce geçirdigim cidd.î.biT safjltk km
zi sebebiyle, dok torlar " tam dinlenme" tavsiye et ti
Ier. Bask" falan ile ugrCZ§17U1-, prova düzeltme gibi
i~ler bile yasak edildi.

Bereket ve rsin, çeviriye ek: olacak olan ve es
lm da yepyeni bir eeer olu§turan BöZümün basllmas l
bitmi~ gibi UZi.

Frunsizcá k ifabtmUl çevirIsini (ki adin: "Et
rüsk ler Tiirk: idiler ( 100 delil )" koyacak f'l.m) bas
ttnnag'l- ileriye veya varislerim e bïralcaralc, bastlm1~
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BöZümü ayn 7citap halinde çtkarrnaga karar oerarm.
Buna mecbur oldum . Bunda da hay~r oordir elbet,

Çünkü önemli buldugum bilgileri ve bu1u§lan
içine o,1o,n bu Böliim) yani kitap) konu bo,k~mtndan

bagzms1z niteliktedir.

Ek bàlümündeki yazûara geZince) bunlardan Ici
tabm metninde söz edildigi ve aYTtea sunulacag'/. bil
dirildigi için) iIàve edilmeleri gerekiyordu. lJnsözde
sözü geçen Reetmier için de ayni ~&yi säylemeliyim-.

"Tiirklerin ilk atalan ') adm'/. koydugum) Türk
tarihinin geriye dogm szmrlarzm geni:;leten bu 7d
tap Türk aydznlan na ve Tiirk tarihçilerine oldugu
kader, iürkologlara da hitap etmektedir. Fakai
Türkleri sevmeyen lürkologlara degil, çünkü öy les-i
de var ..• Ve Tiir k iarihinin Orhon yaz~ilan i1e ba~

lad~ytm zanneden tarihçilere degil.

Eu kitaba bugün áeöer -oerilmeee bile) ileride)
biT gün J büyük äe öer verilecegini kesin olarak bil
digim için) milletime, soyuma) irksma hizmet etmÏ§
olma duygusu ve vicdan rahatltgt içindeyim.
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Pelasglar kim idiler?

(Bolleten'in Tenvue 1982 saytsmda yayt.1tlanml.,~ yaz't)

Son yiizyûlarda yapilan arkeolojik kaarlar E ski
ç aga mensup yazarlarm ve özel1ik1e Herodot'un il
mi deger'ini azaltmak sêyle dursun , tersine, onla
rm anlattrklarrm teyit etmis t ir . Görülmüstür ki, 0

çagm gerek tarihçilerinin , gerek sairlertnin yazdrk,
lar i, önemsiz ayrmt tlar bir tarafa birakrhrsa , sasila,
cak derecede t arihi gerçeklere uymaktadir. Yüzytl 
lar bcyunca efsanevî ve hayalî bir sehir- bilinen Tro
ya'nm kesfediliai SchJiemann'm Homer'e olan güve
ninin yerinde oldugunu g östermistir.

Bundan dolayrdir ki, bngünkü tarihçiler için
Eski · Çaga ait kaynakIar degerlerint kaybetmemis
tiro Hele Hcrodot, özellikle t ran'm t ari hi ve MUnT'In
örf ve àdetleri bakimmdan êdet a incil gibi kabul
edi lmektedir.

Bununla beraber, bu durumun bir iatisnasr var
drr : Herodot'un "Pelasgoi" adrm verdigi , eserlnin
bir çok yerinde sözünü ettigi, gäçlerini anla ttigt,
örf ve ûdetlert hakkmda bilgi verdig'i bir mill cti
hugünkü tarihçiler ve özeIJikle Látin ülkelerin t a-
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rihçileri yok farzetmek hususunda sözbirligi etmis
gibidirler.

Zamarumrzda Yunanistan'm tarihi de , tarîhön
cesi de, P elas glardan söz ed ilmeden yazIlabilmekte
dir. Sadece baza sözlüklerle bazi ansiklopedilerde
onlar hakkmda bir iki aatrr bulab iliyorsunuz. Stock
Yaymevinin 1968 de yaymladrga "Tarihî Atlas" gi
bi bir eserde, P elasg kelimesinin ne metinde. oe de
Notlarda görülmemesi bugü nkü tarihçi1erin tutumu
nu oldukça iyi yansrtmaktadir

Bir yandan bu dururn varken, bir yandan da,
surada burada, Luigi Paret! P). Massimo Pallcti
no (') , l talyan Ansiklopedisindeki P elasg maddesi 
nin yazan (J) gibilerin P elasg mi llet inin ta.rihî var
hgml inkàr eden sesleri yilkselmektedir. Bunlar es
kj yazarlart geri-zekäh gibi g östererek. onlann Pe
lasglar hakkmda s açmaladrklarmr, ye r isimlerindeki
benzerlikler yüzünden aldandiklaram, yanhs muha
kemelere, katmer li faraziyelere ve "Yunan hlara mah,
sus f antezilere" kapilarak " Pelasg mitini" yarat
mis olduklarmi iddia edebilmektedi rl er. Soguk kan
bhktan bu derece yoks unlugun ve ilmî objek tifli k
ten bu kadar uzakhgm sebebin i insan kendi kendi 
ne soruyor . öyle aaniyorum ki, okuyucu bu gara
beti n sebebini yazamizm scnuna dogru anlayaeak
nr.

(1) L u igi P a ret i, "Le Orlgill. l degli E t ruschl", Bemporad EI
tigllo, F '[renze 1926, sahi!e 23.

(2) Masslmo Pallotfno, ''Etruscolog1a.'', Hoepli, 1nta.no 1968,
sahife 92, 94-

(3) "E nc lclopedia ftaneae" Roma 1935, CUt XXVI. :o.ahltlJ

sos, 609,
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Simdllik bugünkü tari hçileri bir tarafa b.rakrp,
eski tarihçileri serin kanhhkla inceleyelim. Fakat
asil tarihçilere geçmeden önce, belki de H omer dö
nemindeki Yunanhlara göre Pelasglann nas tl b ir
millet olduklarmi ve tlyada yazannm onlarn .:.:'-gi
gözle baktiguu ortaya koymak faydah olacak trr.

Büyük sai r eserinin TI inci Bölümünde. es ki Xs
gos sehrinden söz ederken, bu sehri "pelasgik" (t )

diye nit elemektedir. Elbette ki, bunu "P elasglar t e
rafmdan kurulmus" anlammda kabul .etmek gerek
mektedir. Homer daha sonra, Yunanhlar ka rstam
da yer almr s olan Troya ordusunun "katalcgunu"
yaparken, "Lari ssa sehrinîn beslemie oldugu, sag
lam süngülû Peasg kabilelerinden" söz ederf-). Bil
digimiz g ibi, Larissa Tes alya bölgesine ai t bi r ~
birdir.

tlyada'nm X uncu Bölümünde P elasg ke.tmesi
nin a~agIdaki claylarm hikàyesinden sonra zikredil
digini görüyoruz: Troyah kumanda n ve kahraman
Hektor , Troya kara ismda yer alrms Yunan donan
masmm durumu hakkmda bilgi edinmek üzere, Do.
Ion ad h birini kesfe gönderi r . Ad am Yu nan hlar ta
rafmda n ya ka larur ve sorguya çekilir. Is te 0 zemen
Delen, Troya 'nm müttefiklerini sayarken, P elasg
Jan da zikreder, fak at dikkate deger nokta sud ur
ki, bu adm yanma "tarmsal " srratmi ekler, Bunun
pelasg sefler inden birinin sözde ilûh torunu olusun
dan ileri geldig ini sanmak yeterli olmasa gcrek.

( -f.) ' lllla de.Ody ssée", Edition de la P t élu de (G a lUm ard,
Parig 19 65, sahlfe 121.

(6) Ayru eser , a. 132,
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XV inci Bölümde Yunanh kahraman Akhillos
arkadasr Patrokl'u savasa gönderirken, onun sag
salim dönmesi için dua eder. Duasmi hangt tanrtya
hitaben etse hegenirsiniz ? Söyleyelim: Pelasglarm
Bastanrtsm a . Yam, YunanlIlarm düsmam 'I'royah
Iarm müttefiki olan P elasglarm tanrtsma... · Bunun
yorumu ancak iki aekilde mümkündür: Ya 0 dö~

nemdeki YunanlIlar her alanda Pelasglann üstün
lügünü kabul ediyorlardi veya YunanlIlarm meshur
kahr amam Pelasg soyundan idi.

Odysse-a'da Pelasglarm ach Girit adasmda otu
ran miUetler arasmda yer ahr. Burada da Pelasg
lar "tarmsal" d iye ni telenmîetir'{"} . Homer'in Pe- ,
las glara derin hayranhk besledigt muhakkak gtbl
göriinmektedir.

~Ul1U da belirtmeliyiz ki, Ilyada'mn elimizdeki
Pléiade baskrsmm Nct lari nda ve açrklamalarmda
baz i çelis kiler vardir. Meselà , cildin tamarmrun En
deksinde Pelasglar kelimesinin tarifi söyledlr: "Bir
Anadolu kavmi". Odyssea kismmm imzasrz olan,

Iakat süphesiz bir Eski çag uzmam tarafmdan
yazrlrrns bulunan önsözünde ise, su satrrlarr oku

yoruz: "N aueit hooa'un ttalya'dan Skerya'ya döntlsü

daha senr ak i bazt yazarlarm sözünü ettikleri olay

lar çerçeves inde ele almmahdrr. Bu yazarIar ltalya

ya git mis olan Pelasglarm bir krs munn Ege diin
yasma dönmüe olduklarim belirtmektedirler" (1) .

( 6 ) Aym escr . s, 808.

(7 ) Ayru cser, a, 989,
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Simdi de Herodot'un Pelasglarm dili, dinî, göç
lèri ve saire hakkmda dediklerine bakahm:

1 _ DtL :

Herodot'a göre, "Tyrihenlerin yukansmdakl
Kreston sehrinde... ve ayrica Çanakkale Bogazr ei
varmda, P lakya ve Skulaka sehirlerinde oturan Pe
lasg kalmtier ahalinin diline bakihrsa, P elasglar
bar bar bir dil konusurlardt" (8). Herodot dönemin
de Yunanhlarm dilinde "barbar" kelirnesi, bilindigi
gibi, yunanca olmayan demcktir.

Herodotun bu cümlesi münasebetiyle, Eski çag
uzmanlart arasmda bitlp tükenmez bir tartrsma bas
Iarrust rr ve bugün de devam etmektedir. Yok Kres
ton sehri ash nda Kroton seh r i degilmi Imis ? "Tyrr
henlerin yu karismda" tabiri Yunanistan'daki 'Iyrr
henler tem mi, yoksa italya'daki Tyrrhenler, yan i
Etrüskler için mi kullamlnue î .; Bizi bütün bun
lann pek ilgfl cndirdig'i yok Bizi ilgilendiren Pelasg
Iarm yunancadan baeka dil kullanrms olmalaridu-,
önernli bu ldugumuz bir nokta da, Herodot'un Kres
t on 'd aki Pelasglarla Çanakkale'dekilerin, yani ayrt
ayrt cografî böIgelerde oturan bu iki grubun aym
dili konustuklarim söylemesidir.

Tarihçi üçüncü bir grup olar ak Atinah Pelaeg
lardan da söz eder, ki bunlar BOY bakirrundan Pelaag
olduklar r halde, Yunanhlarla yakm korusuluk d ola
yisryla, yunanca konusmaga baslamislardrr, Su h al-

(8 ) "Herodotua ", translated by J, Enoch Powen, Clarendon
Preas, Oxford 1949, sahlfe 28.
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de, bu grubu olusturan Pelasglar, Roma hákimiyeti.
altma gi rdikte n sonra Lêtln dilini kabul etmls Daç
ya'hlar, yani Romanyahlär gibi veya Türk soyun
dan olup, adlan da bir Türk adi olmasma ragmen.
ortodoks olduktan sonra slavea konusmagu baala
yan Bulgarlar gibi idiler .

2 ~ DiN :

Pel asglarm dinl hakkmda Herodot sunlari söy,
Ier : "Eski zamanlarda Pelaeglar kurban kesme t ö,

renlerinde tenrilar a dua eder ler-... fakat bu tanrila
ra ad veva là kap vermezlerdlv tv)

Su halde, en eski zamanlarda Pelasglarm dinl
bil' çeslt Animizm idi. Bilin dig 'i gibi, bil' çok mil let
lel' tarih1erinin ilk dönemi nde tab iat kuvvetlerine
tapmislar ve tanrilarma "dag tanrt ai" , "orman t an
rISI" , "sabah tanrtçasr", "Gecenin ruhu" "e sigi n ko,
ru yu cusu" gibi adlar vermislerdir, Pela:sgl~rm eski
dinind e Romahlarm Penat'Iari ve Lar'Ian, Araplann
cinleri, Ortacagm periler i gibi yart -tanrrlarm da bu
Iunmus oldugu diisüniilebilir-. Esasen Herodot, Pe
lasglarm dini t ar ih i ile ilgili olarak, bir baska dö
nemden de söz ede r kl, bu Mrsirhlarla t emaea gel
meierinden sonraki dönemdir. Herodot söyle der:
"... F akat çok sonra, onIar Mtsrrhl ardan tanrtlar rn
adlartm ögrendiIer ... ve bu tanrt adlarr hakkmda
Dodo na'daki kutsal falcmm fikrini sordular... falcr
IPelasglara) bu tanrrlarr benimseyebiIecekIerini söy
led i. 0 günden sonra , onlar kurban kesme törenle-

(9) Aym es er , B. 134.
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rinde bu tanrrlarm adlarim kullandtlar ve daha sou
ra bu tanrrlarr YunanhIar PeIasgIardan aldilar".

S _ GilÇLER ,

Herodot, eserinin Birinci BöIümünde , metne ek
led igi bil' notta, Yunanistan'da birî YunanlI , digeri
PeIasg olmak üzere, iki rrk bulundugunu , birincisi,
nin vatanmdan hiç ayrrlmadigrru, ikincisinin ise gö
çebe oldugunu s öyler P'' }. Su halde, Pelasglar göçe
be bil' millet idil er . Bu nlarm sadece beIirli bil' las
rruru ele alacak olsak bile sunu görüyoruz : Samot
rake adasmda ot uran Pelasglar önce Attika 'ya göç
etmisler tr' ) , Sonra , oradan kalkip Himet daguu n
etegindeki toprakiara gidip yerlesmisler. Da ha SO I1

ra orayr da bu-akrmslar, Ege Denizi a datarmdan
Limni adasma gidip, bu adaya yerlesmisler .
Fakat M .Ö. 510 de, General Miltiade'nin zafer i iize
riee, kendileri de adadan ayrimlak zorunda kal
mislar.

P elas glarm eir asma göre daha uzak diyarIara
dogru maceraya atilmaktan çekinmedi kle rini yuka
rrda gördük. Tarihte Pelasglara l talya'da da, Ana
dolu 'da da rastlanmaktadrrf'") ,

(10 ) A ym eser, s . 25.

(11) ~ üph e yoktur kl göç ectcntcrtn pc,'}l.ndcn gttrn-vtp Attl~

kada kalanlardlr k t, dm en nt unutup yunanhlasrsuglardrr,

{12 ) Herodot, Kzer kses'rn Anadolu seferinl ve Troya bare
be te r tn e dop-u yü rüyüsü n ü anlahrken, "Ant a ndroa" d tye
bir eent rden 3ÖZ ede r ve ou gehr-ln p etasgjare a lt oldu
gunu sëyler.
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4. _ YVN AN1STAN'1N nsm ADI :

H crodot'ta Pelasglar hakkmda buldug'umuz bil
gil eri n en önemlisi süphesiz sudur :

Bir kadmin esir olarak sataldigr yerden söa
cdilen bir cümlede, Heredot kendi zamanmda Yu
na nistan (Grekya) olarak bilinen iilkenin daha ön
ceki adimn "PELASGtA" ( l3) oldugunu söyler. He
ro dot 'un bu cilmleai biz e asagidaki ne ti celeri eiker
maga bak vermektedir :

a - Pelasglar Yunanistarun ilk ahalist ve ilk
sahiplertdi rler .

b . Pelasgl ar yer yer bütün Yunanistam Isgal
etmlslerdlr..

c - H er odot'un Yunanistan'm eski admm Pe
lasgia oldugunu sêyleyis t.arzmdan, bu gerçegin 0

d öne mde hcrkesco bîlindigf anlasrlmaktadir.

5 _ PELASGLARIN YUNANLILAR nZEutND E Kî

ETKlst

Yukanda Yunanhlarm bazi tanri adlarrm Pe
lasglardan alnus olduklartru .gördük (ki, Pelasglar
kendileri de bunlart Mtsu-hlardan alrruslardi}. He
rodot ayrtca, Yunan mitclojisinin Heziyod ve Homer
tar afmdan Pelasglardan almmts t anrrla rdan yarar
laml arak olusturuldugunu söylertv) ,

Pelasglarm sadece din alanmda degil, mimari
alamnda da YunanIIla ra hocallk ve öncülük ettigi

(13) Ayni eser , e. 136.
(14 ) Aynl eser, s: 135.

172

anlasrhyor. Herodot esennm VI nel Böliimünde
A~ina'hlarm Akropol'ün etrafrm duvarIa çevirmege
karar- verince, bunun için Pelasglara bas Jvu rmua
olduklanm far ihçi Hekateos'u kaynak g ös te rer ek
söyler. Pelasglar da öyle bil' saglam duvar yapar~

lar ki, bunun bir parçasi "pelarjik duvar' adi He
bugün, 20 nei yilzyrlm sonunda bile yerinde dur
makta ve ttrri atl er- tarafmdan görülebilmektedir.

Herodot'a gö re Yunanhlar büyük millet ha
line gehula olmayr da Pelasglara borçludurlar.
Tarihçi Yunan milletinin aslmda "zayrf blr :
millet" oldugunu, ancak barbar millet let- ve "bil
hussa Pelas glar la kunstikten sonra büyük millet ha
line geldigini" söyler-P"},

Herodot'tan senraki tarlhçilerin eserlerinde dik
kati çeken nokta bunlarm açikça veya zamnen Pe
lasglarla Etriiskleri aym millet saymalart 'We is im
degü;,iklilderine göçlerin sebep oldugunu söylemele
rtdir;

Meselä, Hellanikoa'a göre Pelasglar 1talya 'ya
yerlest ikten sonra Tyrrhen (Etriisk) adiru almrslar
dIT. Lesboslu Myrs iIos 'a göre is e, TyrrhenIer vatan
larmdan ayrtldtkt an sonra Pelasg olmuslardirf"}
He kateos'a göre Brauron'da Atinall kadmlan kaçr
ranlar Pelaaglardrr, Philocoros'a göre Ise , Ty'rrhen
1erdir(") . Bu sebep1e, Aristofan gibi, Sofokles gibi

(15) "H er odot us " , translated by Poweü, sahife 26.
( Ui) NOOl de s Vergers, "L'Etrurie et les mt rusquee'', Ftrmin

Didot, Parts 1862, P. 109.
(17 ) r'auïv.w tsso we , R ea lencycloplidie de r k fasslschen Al

tertumswtssenshert, Stuttgart 1948, sahife 1910.
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yazarlar Pelasg-Tyr-rhenler saklinde bir birlesik ad
kullanmagr daha pr atik bulmuslardn- p e),

Bütün bunlar Pelasglarla Tyrrhenlerin, yani
Etrüsklerin aym dili konustuklaruu ve aym örf ve
êdetlere sahip olduklartru YunanWann açikça gör
melen neticesi olmayrp da ne olabilir? Tek geçerli
izah budur.

Öyle zannediyorum ki, bazilarimn Palasglara
kal'§ l alle rji duymalarmin sebebini okuyucu anlama
ga baslarmstrr. Pelasglar Tyrrhen, Tyrrhen'ler de
Etrüsk olunca, Etrûskler in Italyanm yerlisi oldugu
na dûnyayi Inan dirmaga çahsan etrüskologlarm du
rumunu düeünün! Pelasg diye bir mil1etin hiç bir za
man mevcut olmadigmr iddia etmekten baska çar elerl
varmr t

Burada bir parantez açmak mecburiyetini duyu
yorum. Çünkü bazi etrüskologlarm büyük deger ver
dikleri, fakat ttalyarun eski tarihini çekinmeden ve
bile bile kartsik hale getiren bir tarihçinin eserleri
yilztinden, ortada dolasan -bazr fikirlerin yerli yerine
konmast gerektlgtne kaniim. Kendinden söz etmek is
tedigim tarihçi Halikarnaah (Bodrumlu) Dionysos',
tur. Dlonysos YunanlI oldugu halde, Romada, fmpa
rator August'ün himayesinde, Saray çevresinde ya
aarmstrr. Greko-romen diye niteleyebllecegimiz bu
zat, tsa'nm dogusundan bir iki yI1 önce "Rama an-

(l S) H.H. Scullard, The Etrusean cïues and Rome", Thames
and Hudson, London 1967. sahife 35. I

tikitesi" adr De bir eser yaymlamrst ir, Eserin a d!
"Roma tarih inin eski dönemi" saklinde anlasil malr,
dir. Tarihî gerçek açi sm dan ziyade politik mül áh aza,
larla yaarlnns olan bu ese r bugün bile baz. turi h çi
leri etkiai al tmda birakmakta ve bir taknn yanhs fi
kirlerin yayilmasma sebep olmaktadir .

Dionysos için t ek önemli !}ey imparato r en g özü
ne girmek ve Mekena'nm aracihgi He lûtuf larmdan
faydalanmaga devam etmekti. Imparator Augu st ise ,
Roman m kudret ve azameti fikri ile dolu bir hüküm,
darm. En büyük politik amacr da Roma h ákimiyeti
altmda bulunan milletleri eritmek, Iätlnlest irmekt i.
Bu milletler arasmda dzellikle sanh bir tarihe sahip
olan Yunanhlarla Etrüsklerin mll lî gururla -mi kir 
mak emeli idi. Romahlarin medeniyetlerini bu ikl
millete borçlu olmalarr August'un cumm sikryor
du (19).

Su halde, August'ün hcsuna gitmek için yapila
cak i~ Romahlarm ve ltalik kavimlerin geçmisini
Etriisklerinkinden ve YunanlI1armkinden dalia sa nlr
göstermekti. Dionysos Iki ycldan bu amaca varabile
ceglni düsünmûsttir :

a - Etrüsklerm Ifalyanm yerlisi oldugu nu Iddia
ederek. onlarr Latinlerin hemen hemen kardesi gibi
göstermekle,

b - Yunanistandaki häkim Romahlarla mahkûm
Yunanh..larm aym atalarm torunlarr olduklarrm, bu
atalarm Pelasglar oldugunu ileri eürmekle.

(19) Etrilsk al te • davlettert OgUs t devrinde ortadan ka tdm t
mllj ve "Bölge" adi ue Romamn Idart cercevest tçtn e atm,
mlljbr.
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b

lki bin yI1dan beri pek çok tarihçi Halikarnash
Dionyscs'un ard niyetli iddialarma safça inanmislar
dir. Bil' kisnu da, Islerine geldlgt için inanmis gibi
görtinmüslerdir. Fakat, bilhassa Anglo-sakson ya
aarlar arasmda Dionysos'un samimiyetsizligini sez
mis clanlar vardrr. Londra Üniversitesi Eaki çag
'I'arihi Profesörü H.H. Sc ullard'm asagulakl satrrla
rtm buna misal olarak gösterebiliriz :

"Merkezî ttalyamn Pelasglar tarajmdan istild
edildigine dair geleneksel söylenti Holikarnasls
Dionysos için BIR PROBLEMTE$KtL EDtYORDU.
Bir yandan Etrüsklerin otok t on ve Pelas glarm Y u
nanlt olduklanna inandtgma gäre(1O) ~ Etrüsklerle
Pelasglann ayrn millet olduklarvni lNK.A.R ETME
(JE ME CBURDU. Diger terattan, Pelasglarm rolü
nü küçümsemek de t$tNE GELMtYORDU. Sebebi
de .Ju idi ki, Roma'nm geçmi.J1.1w duir eserini yaz
rnaläaki MAK8ADI Roma devletinin barbar bir
devlet olmad~g1m, aslen Y unanlt bir devlet oldufjunu
GtJSTERMEKTt. Çünkü ' Roma'nm eeki ahalis i ko
dar "eski ve yunanlt biT milleti dünyada bulmak
mümkün degildir" §cklinde iddialar ileri sürm ekte
idi ... Böylce~ Dion ysos'un Etrüs7derin ctokton bir
kavim olduguna dair idd·mst ba§7m baktmlardan tor
tt§1labilse bile, her halde Pela sglar hakkuulaki hiká.
yeleri hu iddiaya inamrl1k tcaeovuiirmomoktadsr.."(n)

"Encyclopedia Americana"nm PELASGLAR
maddesini yazan bilgin de, Halikarnash Dionysos'un

(20) Bizc göre, inanmaktan ziyade lnandlrma~a çah§1yordu.
(21) Dip Not 18 de zikrcdilen eser, sahife 37-38.
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ttm~cmll1 Ilrnî degi l, politik otdugunun farkma Va.rmJJ}
tir. Ansiklopcdide sunlarr okuyoruz :

uOnun ba§l1ca amact Roma'mn hákimiyetini V6

boyunduru§unu Yunanlûara ho~ göstermek ve Yu
nanistam fethedenlerin :jöylc iyi, böyle iyi insonlcr
oldu§unu ispat etmekti"(Zl) .

Bu biraz da Halikarnasl1,Dionysos'un kendi mil
letinin duygulanna ihanet etmekten çekin'1'1Wmi~ oi
dugu anlam~na geliyoT .

Iste adam böyle bil' adamdl. Bununla berabet
eaerlnin her satrrt bil' takrm hesaplara dayanan bu
adam, istemeyerek bizim tezimizi kuvvetl endiren bir
gerçegi agzmdan kaçirrmstir . Bu sdyle olmustur:

. Herodot'un bil' parçasi vardrr ki, her et rüskoloj i
kIta?mda muhakkak zikredilir. Heredot bu parçada
L?,diaya hàkim bil' krahn Tyrrhenos adh og'lllnun ne
~lbi sar-tlar- neticesinde, ü1ke ahalisinin yansi He blr
likte Italyaya göç et tigi nl anlatrr. Halikarnash
Dio~~_sos Etrüsklerin otokton oldugunu iddia ettigt,
ne gore, Herodot'un hiká yesini kabul etmesi mümkün
degfldi. Bu hik áyeyi \"eya olayi reddedebilmek için ,
d~lka~~ tarihçi, He rodot'un bahsettlgt Lydiahlarm
tlo~enu ile ~endi dênemj arasmd a 1300 yrl geçmla 0]"

dugunu dikkate almayarak, kc ndi zamanmdaki
~Ydiahlann dili iIe Etrüsklerin dilini karsilastirrna
ga kalkiyor. Ve iste 0 zaman söyle diyor: "Etrüsk
lcrin dili Lidyahlarm dilinden daha çok Pelasglarm

.diline renziyor" (2'03) . Bize làzJ.m clan da bu idi.

(22) 1970 basklsl, Cnt 21 , sahife 482

(23) Denys d'Halicarnasse, "Antiquités romaines", FrançoLs
de Jay çevirisi, Paris h-WCCXXII, s. 30.
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Bu yazï mn bashgrm "Pelasglar kim idiler-?' sek
linde koymus bulunuyoruz. Evet, Yunanhlarm Etrüsk
lerle kartstirdrklarr bu P elaaglar kim idile r ? Onlarm
etnik asillarr ne idi? rnsan irklarmdan hangisine
mensup ridiler? .

Eski t ari hçiler sayesinde, onlar haklunda elde
et tigimiz bilgiler-i özetleyelim :

a - P elasg larm dili yunancadan farkh bil' dildi.

b - P elasglar Yunanistana kuzeyde n gelrnislerdi,

c - Göçebe idiler; \

d - Yerlesik olduklarr dönemterde de en sevdik
Ieri ~ey insaa t yapmak, selur ku rmaktr (Argos, La
rîssa., pelar jik duvar )

Pelasglarm ctnik menseint tayin edeb.lmek için
yukandaki dör-t ëarta uygun bil' millet bulmak za
rundayrz. Bu dört aarta tekrar ele alahm :

1 ~ Pelasglarrn dili yunancadan farkh bil' dil idi.
Eskilerin verd:ti bu bilgi ye bugünkü Iengüistl er I}u

hueusu ekliyorlar k l, 0 da pelasgcarun hint-avrupah
bir dil olmadigidrr. .

Çünkü haylî zamandan beri pc lasgca bil' metin
bilginlerin eline geçmls bulunmaktadir. 1885 YI
lmda Atina'daki Fransra Okulu (Enstitüsü) nun
gayretleriyle, Limni adasmin Kamina adh köyü ei
vannda bil' "ste'ä" bulunmua ve bunun iizer.nde ka
bartma br resimle blrlikte, et rüskologlarm etrüsk
çeye çok benzadigini s öyledikleri 'bil' dilde yazrtlar
görülmüstür. Faala olarak, bu yazrtlarm M.ö. VU nci
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ylizytla ait olduklarr t esbit edilebilmiatir- ki, 0 dönemde
Limni adasa Pelasglarm elinde idi. Adamn Yunanh,
larm eline guçmesl M.ö . 510 yilmdadrr.

Limnt'de bulunan pelasgca yazrtlar- hakkinda
Raymond Bloch ad h büyük etrüskolog sunlarr s§y
lel': " ... Kamina yazrtlart ge rek morfcloji, ger ek lek
sikografi bakurund an etrüskçeye çok yakm özellik
lel' t a aimakta drr. Bur ada gördügümüz keli me sonla
nndaki ekleri, ke lim elerin yapihsmdak] çekilleri ve
hattä belirli tabh-let-i aynen bizce bilinen etrüsk me
tinlerinde de bulmaktayiz't t'")

Bir de su var: Dilcilere göre Etrüsk dili Avrupa
dilleri gibi "bükiimlü" (tasnifî) clmayrp, "bit is ken"
(iltisakî) bil' dildir ve ses uyumu kanununa aç ik
egilim göstermektedirf"}.

F akat gerek bitlskenlik, gerek ses uyumu Ural

Altay dillerinin özelliklerinden~ir. :;>u halde , Pe

lasglarm kim olduklanm anlamak .için sö x konusu
dillcrl konusan milletlerden birine bakmarmz gereke
eektir (26).

( 24) Raymond Bloeh, " L es Etrusques", Pressoa Unrv erajtatr es,
Paris 1968. sahife 17 .

(25) Aym yaaar, "The mtruscans", Thames a n :::l. Huds on,
London 1965. sahife 75. Massimo Pallotjn o, yukarr dn
zikrcdilen eser, sahife 3D1. \

(26) Lcngürstue He yakmdan Ilgtlenmcmlg okurla r Içln as a 
E;1da. bükümlü ve biti§ken diller hakkmda b a za b ilgl ve
misaller verlyoruz :
1. B ülclürnlü diller Iaimtertn veya fllllerln çeklm l g1bl hal
Ier-de kelimeleri bükerek ~eklini bozuyor-lar, F t a naiz lnran
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Bu dillen konusan . milletler arasmda seçim. i~~

k ánlarrrruz sinirhdrr . Tunguzlarla Samoycdleri bir
tarafa birakiraak, elimizde kalan millet1er §u~ardrr ~

Macarlar, Finler, Mogollar ve Türk1er..~u milletlel
arasmda hem lengüistik sartr, hem diger sar-tlart
dolduran millet Türklerdir. ~öyle ki :

K G Uk Larousee söalügündc, lengGisti k anla~da
ç HB · kehme"btlkûm" oluyi hakkmda §Unlarl okuycrua: Ir •

nin, cümle içtnde oynadlg,. role göre, s ou necetennöe g e
çirdig-i d eg-l;7ikliklerin toplami" Mis a.ller.

2 - Pelasglar gibi Tü rkler de Akdenize Kuzeyden
gelIp.4>, hem de bir defa degil , tarihte bil' çok defalar,
çesitli adlar altmda gelmis bir millettir.

3 - Türkler tarihte liep oradan oraya g óçmûs ler
ve bugün bile, gerek ürta Asyadaki, gerek Anado
ludaki Türkler mevsim göçebeliginde bulunmakta,
yani yazm yaylaya çikmaktadirlar.

4 - Türk1erin imarci bir millet oldugunu hatrr
lamak Için Bizanar çesitli mimarî eserl eri ile ne ka
dar güzellestirmis olduklanm hatrrlamak yeterlidir.

2 Bi~ken diller tsïmlerln veya rünenn çekimi veya
ç~b.-'Ullann yapuTU lçin, keümentn ~klini bozmadan ex;
Ier-i ke lîmeye blt.istfren dillerdlr-, Küçük Larouss~ ~u .k o.
nuda §öyle der: "(bu diller) cümïe içindeki çe~1t11 111.§~

kilerf liade ctmek lçin , keljmeleri bozmayip Urat-Ajtay
dillerlnde oldugu g ibi , k ök ler le eklerr yan yaua guth-en
dillerdlr". Misa1ler :

Etrilskçede :

Burada etriiskologla n n nezdlnde bGyiik ragbette
ctan bjr misalf al ahrn: "Takhnalthi" kchmeslnt.. Uz,
manlar-a g öre bu kelime " Ta r k inyada" anlamma geHyor.
"Tarkhnal" Etruryamn Ba§kenU clan Tar-kinyarun
etrûskçesf "thl" ekf d e türkçcdeki de, te, da, t a eklerinin
kaT§lhi';1dlr (Raymond Bloch "les E trusq ues" Prcsscs
universitafres, sahtre 59. ve Massimo P a llot in o, Etrus;
cologja'' sahtre 403).

Halbukf b ilindlgi gibi, tür k çedeki de , te eklertnjn
etrüskçedekf "thl" ekrntn anlamim vermek Içln Hlrrt ;
Avrupa dilleri k elimen in önüne bfr baska ke1lme g'etlr-lr.
MeselA, "Parlste" demek lçin
Fransizca A Paria

l'ngillzce In Paria
Rusça V P a rlji

Faraça. Der Paria denlr.

g'ransizca

Ingntzce

Alruanea

Arapça

,

Le trav.aü
Le s t r av-aux
v.entr
je v.jeudrat

the g-oosc
the g-eese
to br.dng'

I br.ougnt

der xn.opr
die KD-öpfe
d-enken
!eh d-achte

yaum
ayyam
takkallum
mutakkaillm

i~

i~lcr

geimek
gotccegtrc

kuz
kaalar
gct.trmek
getirdim

dtlgme
c ügmeter
ëüsüumek
düeündüm

gün
güntcr
korrugmak
konusan

TGrkçede g öz
göz. ter
gel-mek
gel- dim

b
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iil

Ya bütün Anadoluyu ve hattà bütün Orta Do
guyu dolduran Türk mimari esertcri t. Orta Dogunun
Baskentler ini gezen turistler sözlerimin manasinr
çok iyi anlayacaklardir.

Su halde, tarihî ve Iengüistik gerçekler kadar
saf mantik da bizi :;iu neticeye götürüyor. Pelauglar
Proto-t ürk idiler ve baska §ey olmus olmalart müm
kün degildir,

Biliyorum ki, bir Batilnun kafast için bu netree
tatsiz bil" paradoks gibi gelebilir. Bunun sahst t ee
rübeme dayanan bil" delilini sunmak isterám. Benim
1971 yilmda "Etrüskler Türk mi icli7" adh fransrzca
ldtabrm eiktikten sonra bundan bil" tane degerli
etrüskolog Mr. Christopher Hampton'a da gönder
mistim. Mr. Hampton uzun ve nazik mektubunda §U

itirafta bulunuyordu :

Uçogumuz Türhleri IsI&miyetin ve Muhammed'
den sonraki Anadolu tarihinin çerçevesinde d'Ü~nü

riie, I-Ialbuki sizin teziniz onlarut aiolori He ilgilidir."

Yukandaki satrrlar isbat ediyor ki, Batrda. sa
dece orta aydmlar degil, bilginler bile, Islámiyetten
öneeki Türkler hakkmda çok az f]'BY biliyorlar. Bu
sebepl.e, Pelasglarm Proto-türk olduklarr hakkmda yu
karrda ifade ettigim gerçegi du dak bükerek karei
Iayacak okuyueuyu Dünya tarihine göz atmaga da
vet ediyorum.

Çünkü, Tiirkler veya Proto-Tûrkler Yunanistam
tarih-öncesi devirde Pelasg ad! ile istilä etmek1e ye
tinmemisler, bunu daha sonraki devirlerde de , bir çok
defalar yaprmslardir.
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i
. Tiirklerin Yunanîstam Osmanh adr altmda i~ga!

edip, 15 inci yüzyl1 ile 19 uncu yüzyrl arasmda 400 yil
boyunca idare etmis olmalartm haydi saymayahm .
Fakat daha önce, baska baska Isimler tasmu -; b ulu
nan ve bugiinkü Türklerin atalarr olan milletler~~, yan!
Hunlarm, Avarlarm, Kumanlann, Peç eneklerin Yuna
nistanm kuzeyini isgul etmis olduklan gerçeg'ini unu
tabilir- miyiz ?(27)

Fizikî cografya bakimmdan, yer yuvar lagmm
yapisi, yani daglar. vadiler, geçitler son dört vey a
bel] bin yil içinde pek degi§mediginden ve 'I'isr kl erfn
de mizacr ve onlarr Orta Asyadan k açu-an ik limle il
gili sebepler- hep aym oldugundan, tarihin akisi için
de Türk kabilelerl veya ordulart, ikide birde Yuna
nîstanm kuzeyine, dalga halinde gelip çarprmstrr.
Aym sebepler aym neticeler-i dogtirmus ve tarih tek
rarlanrmsur.

Hazar Denizi civarmda yaeayan veya eradan
geçen Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçeneklc r hep
ayn; yolu taloip etmisler- ve Yunanistanm ku-eyine,
yani Trakya ve Mekedonya'ya ge1ip dayanmislardrr ,
o 1~ekedonya kt, eski Yunar-hlar- ona Pela(s) gonia,
yam Pelasglarm ülk est derlerdi.

Pelasglar Yunanistam ne zaman tstüä vc Isgal
etmislerdir- ? "Larousse du xx i ème siècle" adh ~ik
lopedi'ye bakrhrsa bu M.ö. 3000 yrlma dcgru olmus-

(27) René Orousset, "L'Empire dos Steppes" V6 MaJ:'qnart,.
""Ober das Volktum der Kornanen" BerlIn 1914.
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tur r" ). Bununla af,'la~ yukan mutabrkrz. Su halde,
Pelasglar Yunanietam Yunanll'lardan bin yïl kadar
önce ieg al etmislerdir. Yunanhl ar geldikten sonra da
Yunan yarrmadasimn bil' satranc t ahtasr haline
geldigi, yani Yu nan kabile g ruplar i ile Pelasg kabile
gruplaruun ~uradaburada yan yana yerlestigt ve
YiUla d1il anlasilmaktadir. Bu durum tarlhî devirlera
kadar devam etmls tfr. Çünkü "Dictionary of Ancient
Gre ek civil ization" adh sözlükte dikkate degel' bil'
açiklama oulmak tayiz. "Larissa" maddesinde (ki,
Homer sayesinde bunun bil' P elasg sehri oldugunu
biliyoruz) söz1ük ljöyle der: "Larisaa tarihi dev irle r 
de Tess alya'nm en öne mli sehri idi ve Aleua dae sülä
lesinin hüküm sürdügü bölgenin bagkenti idi. Pinda
ros, Hippocr at es ve Platon gibi bazt meshur adam
lar -bu sehirde, yan barbar prenslerin misafiri ola
rak kalrruslardir" P 9).

Burada " Yan barbar" tabirînl tahlil etmemiz ge 
rekiyor . Barbar kelimesi "yunancadan baska dil ko
uusan" anlamma geldigine göre, "yan barbar" oisa
olsa "ana dili olarak yu nancadan baska bir dil konus
tugu halde, yunancayi da konusabilen kimse" anla
rmm ifade edebilir.

Su balde, Platon' un zamanmda bile, yani M.Ö.
IV. yiizyilda, h enüz Yunanistanda, Pelasglann h àki
miyeti altmda bulunan bölgeler vardi. Ve demek ki,
bu bö1geler in prensleri. yani hükümdarlan Yunan

(28) !:jüphcsiz k l Orta Asyadan An au rrurkmëntstam kfi l_
turfuÎUn unsur'lartm getlriyorlardI.

(29 ) l-iethuen and Co. L td. Londen 1970 , sahl.!e 264 .
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dünyasmm kültürel har eketlerini takip ediyor ve ya
ymlanan g erek edebi, gerek Ilmî eserlerden haberdar
oluyorlardi. Yoksa , bu hükümdarlar neden Pindaros
gibi bir- sairi, Hippokrates gibi bir bftgtnl ve Platon
gibi bir filozofu yakmdan tarnmak ve onlarr misafir
etmek arzusu nu duysunlar?

Burada Meiliet Ile Cohen tarafmdan yazilnns
"Dünya Dilleri" adh eserden bir cümley i zikretmeniu
tam srrasrdïr. Bu eserde söyle deniyor :

"Pelaeç dili M,O. 5 nci yüzytlda bile, Trakya
3ahiUerinde, ProponUd'in(39) güneyinde ve l mros ile
Limni adalar mda konuçulmakia idi"(3I) .

Ne yaz1k ki, bu cümle Pelasglari hayalî bir mil
let sayan tar ihçileri n ve etrûskcloglartn gözüne Ilis 
memietir !

Pelasgtarm tarihi bil' millet olduklartm A tina'
daki duvar parçasr , Limni'de bulunmus yazrtlar ve
birçok eski tar'i hçinin yazJla n isbat etti'g i' gl bi, onla
rul Türk oldukJanm da, aynca, bir Romall bilginin
brraktrjh lcngüistik delil tartrsilmaa bil' sekilde isbat
et mektedir. Ad! Varron clan bu büyük bilgine göre,
TEPAE kelimes! Pelasg dilinde TEPE demektlr'{"}.
Türkçede oldugu gibi•... Tü rkçedeki t epe kelimesinin
man asun ise. dünya arkeologlaruun hepai iyi bilirler :
Altm-t epc.Ikiz-tepe, Kara-tepe, Kül-tepe yüzünden...

(30) Yani xï a rma ra Denlzl
(31 ) Parts 1924. sahife 48.
(32) Isaac Ta ylor, "Etruscan researches" , :M:nc Mm an and

Co., Lo ndon 1874. sentre i30.
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iskitlerle Etrüskler

arasmda benzerlikler

(Eu yaz, 1976 yihmn Ekim aymda Ankara'da toplam
m~~ olan VlIJ. MmetZeraras'~Türk Tarihi Kongresine
sumulnuce bi-ldirinin gen~~letilmi,~idir)

Etrüskler deyince bir Batihnm zihninde, Rome
WaI1n medeniyetini dogurmus, veya hiç degi lse bu
medeniyetin dogmasma katkrda bulunmus ince bir
medeniyete sahip bil' millet kavrarm dog~r. Bunun
ak sine, Iskitler deyinc-c çok kimsenin aklma ilkel örf
ve ûdetle:e sahip, pa rbar bil' millet gclir-, Buna ragw
men, eski Yunanh tar ihçilerán merak ve ilgisini çek
mis olan Ilkçaga ett bu iki millet arasmdaki or-tak
yanlan araatmnak bana çekici ge1di.

A~agldaki ktyaslamada (1), objektif ve tarafsra
bir ,,$ekilde, iki millet arasmdaki mense, giyinis, örf
ve adetler, sanat ve din baklmmdan benzerlikleri or-

(1 ) Etrüsklerin me nset hakkmdaki fikrimîzi "Etriiskler
TUrk mü idiler?" adh k üç ük kjtabirmzda ifade etmtstnc
(Türk Küttür ünü Arastuma Ensütüsü yaymlarr, An,
kara 1974)
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1

tuya koymaga çahst rm. Böylece, ik i mille t arasmda
20 noktada benzerlik bulup çrkardim. Bu nekta larm
her bir] bil' yazl konusu olacak uitelikte oldugundan,
hepsi hakkmda kisa bilgiler sunmakla yetiniyorum.

1 - l\IEN~E :

Gerek Iskitlerin, gerek Etrüsklerin menset 5 0

runu bilginlei- arasmda uzun zamandan beri tar t isi
Ian ve bugün de tar-tisrlmakta olan bil' Ilmî sorun dur.

lngiliz tarih bilgini Ellis Minns Iskitler hakkin-
da sunlari söyler :

"Etnografya biliminin belki kiç biT meselesi 18
kUlerin etnik akrabahgt meselesi kadar tc rtuntmo
mtJtzr"(l) .

Gerçekten, tarihçiler önyargl1arma veya kapris 
lerine göre, Iskltler için bi rbirinden uzak ve en bek
lenmedik menseleri gösterirler. Meselà, Isldt'er Miil
Ienhof için Ir-anhdirlar, Neumann iç.in Mogol, Sarnok
easor için Slav, F'iesel için J ermen, Geza Nagy için

Türktürler,

Etrüsklere gelince, biliniyor ki onlar, Arnavu t
lardan tutun da Hititlere varmcaya kada.r akla ge
lebilecek her milletle akraba gösterilmisfir. Bil' tn
giliz bilgini durumu sêyle özetler :

" ... gerek eski, gerek yeni tarihçilerin heps'i B t
riieklerin hangi ïrlctaai ve hangi ülkeden geldik leri
hakkmda ayn fikirdedirl cr ve uzmanlardan her biri,

(2) Ellis H. Mlrma, "Scythians and Greeks", U nïverstt y

Press, Combridgc 1913, s, 35 .
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[ilcirlerini ifade ettikt en: sonro, sonuç olarolc bütün
tartiemalarui ölii notdada bulu nd ugu nu Uiraf etanek
tedirler" (l ) .

2- A D

I skitlcr -de , Etriiskler de kendilerine, baeka mil
Ietl crin onlar için ku llanmadiklarr adIar verir'lerdi. !8
killer e Yunanhlarm vcrdigi Isim SKUTHA! idi. Fa
kat Herodct'a göre, onlar- kendilerine "SKOLü T" (-4.)
diy or lardi.

Diger- taraftan, bilindigi gibi, Etrüsk1ere Roma
War TUSe!, Yunanhlar- ise Tyt-rhenoi veya 'I'yrsenoî
diyor lardï. Halbuki tarihçi H alikarnash Dionysos'a
göre, onlar kendilerine RA8ENNA diycrlardi.

3 - TARtli SAH..."'JEsLvE çnu~ :

Bir millet iç in dogmak veya tarih sahnesine çtk
mak bir edebî metinde veya vekayinamelerde zikre
dilmek demektir. 1skitler ile Etrüskler Ise, ayni za
manda , hattà, dencbilir ki , yanya na t arih sahnesine
qikmrslardir . Çünkü Jskitlerden ilk defa Yunanh salr
Hezyod'un "Isler ve günler" adh eserinde söz edil
mek t edir. (S). Etrüskler de, Uk defa olarak, "Tyrse
noi" ach ile ayni eserde zikredilmislerdir (6).

( 3~ James Wellard, "The Search for the E truscans" Thomas
Nelson and sons, Londen 1973, s. 21.

(4) "Hcrodotus" Translated by J . Enoch P owell, Clarendon
P resa , Oxford 1949, Vol. I, a. 275.

(5) La Grande E ncyclopédic, cut. 29. S. 851.
(6) H .H . Scuüard, "Etruscan ctties and Rom e", Th ames

a nd Hudson, London 1967, s. 34.
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4, - P OLlTIK GVç VE rUEDENÏYET :

Iskitlerin asker î ve politik güçleri M.O. VII. yüz
yrlda zinresine çrlnyor. Anadolunun Kuzeyini 28 yI1
boyunca Isgal etmeler i _bu döneme tesadüf ediyor.
Onlarm medenlyet ve sanat bakunmdan en çok yük
seldikleri yüzyl1 ise, M.O. VI. yüzyrldu- I"}.

Digcr taraftan, Etrûsklerin Italya'daki hákimi
yeti ve Etrüsk sitelerinin gelismesi M.ö. VII. yüzyil
da kendim göstermektedir. (8) . Etrûsk eanatmm en
çok gel:i§tigi dönem ése, M.ö. VI. yüzyildn-t") . ~u

halde, bu iki milletin dogusunda da , büyümesinde de
sasilacah bir pa r alellik vardir.

5 - OR TAK Dû~r:\IA..l'oI :

Îskitlerm de, Etrüsklerin de tarihlerinin ilk dö
neminde ve h attá t arih-öncesi dönemlerde rakipleri
ve dûsmanlarr Yunanhlardt. Bir çok eski tarihçiye
göre. Yunanhlar tarihlerdnin :;:afagmda Isldtlerle çe
tin savaslar yaprrualardrr. Sonralarr, efsane ve mi
tcloj i konusu halini alacak olan bu savaslar bazen
"Cent aur e' tla r -a, bazen de "Amazan"lara karsr idi.
Halbuki "centaure' lar ilk defa gördükleri atlr Iskit
askerleri idl (H'), "Amazon"lar ise, t skit soyundan
olan Kadmlar ordusu idi (11).

(7) "Les Trésors d'art des Scythes", Grtlnd, Prague 1968, e.
13.

(8) Attlllo Onudto, "L es Etrusques, une civilisatlon
retrcuvée, Editlens Gir a rd et Co, Verviers 1969 , s . 141.

{9) Raymond Bloeh, "L'art des Etrusques", n Parnasso,
Milano 1965, s. 28.29.

( 10 ) "L 'Ar t barbare Scythe" EdiUon s Cercle d'Art, P aris
1971, s. 97. .

{11) Gu y Ca dognn Rothery, "Tbe Amazons in Antlqui ty",
Loridon 19 10. s. 9.
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Diger taraft an , eaki t arihçiler gerek Yunanistan
Yunanhlarm m, ge rek Ege Denizinde yerlesmis YUR
nanhlarm Tirhen (Etrüsk) korsanlan He savaslarnu
an latrr dururlar. Bu korsanlar cesaretlerini 0 nokta
ya vardirmtslardr kt. günün bit-inde Yunanhlarm tan
t'iei Dionyzos'u bi'a kaçrrmaga cesaret etmislerdi (l:!).

Bu 'I'irhenler, ban esld ve yeni tarihçilere göre ttalya
Etrüsklerinin Ege Denîzl kiyrlarmdaki atalart idiler.

Fakat efsane dönemine alt bu karsihkh kor 
sanhklart bil' tarafa brrakacak olsak bile, Italya'daki
Etriisk1erin Yunanhlara karsi savaslarnu görmemez
likten gelemeyiz. Bu iki millet arasmdaki mûcadelenin
iki önemli noktast Etrûsklerin M .ö. 535 de Foça Yu
nanhlarma karsi Aler-ia savast ve M.Ö. 474 de Sim
kuza Yunanhlarma karsr Cumee savasidrrf '''}.

6 - COÛRAFYADAKI lZLER ;

Etriiskler gibi lskitler de , Cografya terimlerin,
de siyasî hákimiyetlerinin izlerini birakrrnslardir. Bir
zamanlar- "Iskit Okyanus"u denilen b.r dentap-) ,
"! ski t körfezi" denilen bil' körfez l") vardi. Diocletien
zamanmda lee, Roma Imparatcrlugunun bir vilàye
tine "Küçük Iskitya" adi verîldigi g.bi, Filistin'in bir
sehrine "Scythopolis" (lskit kenti) denirdi.

(12) Pauly, ' 'Rea len cy clop ä d ie der klassischen 'A l t er t ums ,
wtssenschart" .

(lS) Werner KeIler, "Dann ste entzündetcn das Licht "
Drömer, München-Zürich 1970, s. 160, 214, 215, 216 .

(14) Laroussa du XX e siècle, Vol. VI. s. 263.
(15) Talbot Ricc, "'111e Scythians" Thames and Hudson,

London 1961, s. 35.
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Diger taraftan, bugün bile cografyada Lir Tiren
Deniz., yani Etrüsk Denizi bulundugu bilinmektedir .

7 - DJ~ GönnN,Ü~ l

Iskitlerle Etrûsklcrln drs gorunus balemindan
benzerlikleri, gerilere gittikçe daha çok dikkati çe
ker. Moselà, lskit erkeklerinin uzun saçh ve ge nellikIe
s akalh olduklarmi billyoruz I"}. Arkaik dönemde
Etrüskler de öyle idilerf"}. Söz konusu benzerligin
farkma varmak için Cervetet-i'de bulunmus marmer
den tabut üzerindeki sefkatli koea He Kul-Oba'da bu
Iunmus meshur vazodaki diz çökmüs di§çiyi kars i
lastirmak yeterlidir.

8 - BA~Ln{ :

Iskitler tepesi sivri ve kulakhklarr clan bir bas
11k giyerlerdi. Kulakhklar çck defa çenenin altmda
blrleetlollp baglamrdi. Bunun delilleri sadece P a
zmk'ta bulunmue giyiru eayasi ve vazolar üzer indeki
resimler degi l, ayni zamanda P eraepolia'teki kabart
ma heykellerdir de. Çok ilginçtlr- ki, .büt ün Bat ih t a
rdh çiler l skitlerin bu baehgmdan söz ederken, aynen
bu tü rkçe kelimeyi kullamrlar, fakat bunu t:ir rusça
kelime zannederler ve "bashlyk" scklinde yazarlar.

Etrüsklere geltnce, bilinlyor ki , onlar da, Os
manhlarm kavu~llla ve külahma beuzel' t epesi slv r i

(16) Ellis H. Minus, zfkredilrnia eser, s. 57.
{17 } Massimo Pallotino, "Ett-uscologta':' Hocp'lf M i::lDO 1968,

s 339.
{IS } .racques Heurgon, "La 'v te quotidienne chez Ie" Etrusq u 4

es", Ltalyancaya çevtrtet, 11 ë a g g ta t orc Milano 19 67, a. 43.
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bir bashk giyerlerdi. Romahlat- buna "tutul-us" admr
verdrlcrdif"}. Benim bildigtme göre, bu bashgm çe
nenin altmdan baglandtgma hiç bil' Romalt yazar
isaret etmemiatir, Bununla berabcr, biliyoruz k i, Et
rüsklerin geleneksel ve hiç bil' zaman Yunan moda
sindan etkilenmemis luyafeti "augu r 'Iarm ve "ha
ruspist'lerin kryafetidir. E trüsklcrl n bu t am ma na
siyle mil lî ve süphesiz çok eski zamanlardan kalm a
kiyafetini bugün Vatikan müzesinde bulunan k üçük
bil' bronz heykelcikten görüp anh yo ruz. Bu heykel
cigi îtalyan etruskologu Massimo Pallotino" Etrus
cologia" adh eserinde eöyle tamtIyor :

"Karakteristik kryafeti ile bil' haruspis'i temsil
eden, bronzdan heykelcik" (:19) . Bu heykelcigin s ivri
b3.§lIgmda d a çene altmdan baglanan bir kisim var 
mr. 'I'tpkt lskitlerinki gibi. Esasen , çene altmdan bag
lanan baslik giymis "augur"larm resmini Etrüak el
aynalartmn arkasmda da görmek mümkündür (ZO).

(19 ) Massimo Pallotino, zlkredilmi§ eser. Tuvola XXXI.
(2 0) Agncs Carra Vaughan, "Those mystertous Etruscans:',

Robert Halo, Loridon 1966, s 81.
(21) "Herodotus' J. Enoch Powell çevtrtst, eierendon Press,

Oxford 1949 , s . 290 .
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Yunanh tarihçinin kitabuun IV üncü bölümün ün
bil' çok yer inde de lskitIer hakkmda "yen ilmesi
gü ç", "yenilmez" deyi mleri geçer.

Dlgcr- yandan, M.Ö. Birinci yüzyI1da yasarms
olan Sici ly ah Diodorus, E trüsklcrin eski d önemlerde
ki askcrî meziyetlerini su sekilde över :

'B triiskler son äereoe ccsnr idiler. Onlar büyük
taNk millettir..." ( 2Z ) .

, 10 - POL1TÎIi ÇÖIiûN Tu SONUCUNDA KEND1Nt
SALIVERl\1E .1

1'•Iillî hayatlarmin sanh d ênemlerinde güçlü, ha
rcketli ve çevik clan Iekitler zamanla tembel ve ha
yatm kü çük zcvkleriyle yeti nen hantal a darn1ar ha
Iine gelmisle rdir. Hippokr at es'I n dedigine göre, onlar
yemek, iomek ve dans sah neleri seyretmekle vakit
Ierint geçirirlerdi ( 23 ) .

Sicil yah Dioderus da Etrtlskler h akkmda hemen
hemen ayni seyleri söylüyor:

" ... onlar eekuien diUere destan olan güçler'ini
kaybetmif}lerd'ir•.. Bunun sebebi bitip tiikenmcz zi~

yatetler V6 erkekleri kadmla§ttran cinsten zevklere
dü;1cünlük idiH(24) .

(22) Al uin Hus , "Les Etrusqucs, pcuple secret" Ltalyancaya
çevtr tst e. 175.

(23) Talbot R ice, "Tbe Scythlans" s. 63.
(24) J . Heur g cn, z jkrudllmlg eser, s . 45, 61.
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11 - SANATIN VASU'LARI ,

Iskitlerin de, Etrü sklenin de sanatr "hayvan ils
Iûbu" den ilen iisluptadir.

Iskitle rin sanatmi sovyct bilgini M.t. Artamanov
aêyle vasaflandirrr :

"ALTAY bölgesinin eslci sanatmda görüZen sëe
leyici moti jler gen';$ öZçüde 0 bölge delci hayvanlann
gerçek ~ekillerinden esinlenm'i§tir,. , Eu eekiller va
hasnxmlarvn dövü§mesîni gösteren sahneler KARA
DENiZ schillerinde ya§ayan !skUlcTin de kullaruhk
lari hayvan üslubu ile akrabal~k göstermek tedir" ('Z).

Raymond Bloch ise, "L'art des E t rusques" adh
güzel eserinde E trüsklerm sanati hakkmda sunlart
söyler : '

"E trüsk lerin sanatta hayvanlan temsil etme
egilimi genelUkIe hiç bir zaman kaybolmamt§ttr . He
men lU T y üzy'llda meydana get irûmi{' (daha änceki
giN tasten degil) bronzdan ve balçtktan çaheserler
bu arfinal egHimi n parZak' delilleridir"(26).

iki milletin sanati a rasmdaki benzerlik hakkin
da fikir edinmek isteyenIere su karsrlastirmayi yap
malarun tavsiye ederim: Karl J ettmar 'm "Bozkir
kavimleni" adh esernde r esim leri ni görmck milmkün
clan altm Ievhalar- ûzerindeki hayvan dövüsleri He
Raymond Bloch'un "The Ancient civiEzation' of the

(25) "L'ar-t bar bare s cythe" Editi ons Cercle d' art, P a ria
1971, s . 12.

(26) ti Parnaaso, Mila:c.o 1965, s , 53 .
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Btr us cans" adh kit abmda det aylart gö riUcbilen mes.
hUT E trüsk tripodundaki hayvan dövüsl erini... (21 ) .

,12 _ K UYlJl'lfCUL UK •

Bilindigi gibi, l skitler her tür1ü miicevhe re düs
kün id iler'{"'}. 1975 de Sovyetlerin Pariste "Iskit lerin
altim" etiketi al tmda düzenledikleri sergideki csyamn
büyük kisrm "Leningrad'm "Ermitage" müzesinden
çikartlrms ve çok incc isçilik ürünü olan mü cevberler
den fbaretti. Iskitler özellikle "granulation" denilen
sanatin büyük ustasr idiler.

E t riiskIere gelince, burada onIar hakkmda da
Raymond Bloch'dan bir iki satrr almakla yetinece
gim :

UFiligran ve granülasyon cdli i7ci çe$it sanat oa
Iar a ( E trüskZere)J 0 azam.an da, bugün de ba§ka m il
letter tarafuulan seviyesine eri{lil ertwmi§ ustolüeto
kuyumeuluk ürünleri yaratma imkamnt vermiJ~

t;r"(~).

13 - EL A YNALARI :

Giyim kusama düskün milletlerin kendilerini ay
nada seyretmekten hoslanmrs clmalari tabiîdir .

(27) a ) teert Jettmar, "I Popoll dene steppe", 11 Sag'g'ia tore.
Mjlano 1964, B. 199, 203.

b) Raymond Bloch, "The Anctent ctvfüzatt on of üie
Etruscans", Resimler: 12, 13.

(28) Ellis M lnns, zîkredilml!j eser, s . 62·63.
(29) "111c Btruacana", Thames and Hudson, Londen l G65,

s.184.
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16 - D1N1 F ALCILlK :

15 - A TALAn, K OLTü ;

• takitlet-in de, Ettiisklerin de manevî ve dinî ha
ya tlarma há kim unaur- "atalar kültü" Idi.

;-r~odot'a göre Iskitlarln krab ldanthyrsos 'un
Pers Ierln krah Dara'ya gönderdigi bir c .- 1dir . evap ~oy e-

"Bizi savunma sava§tna iten atalanmtztn mezar
lari ve tr louruem btraktlgt izletdir"(32).

.. Diger- taraf'tan, Etrüsklerin dininde atalar kültü
nun ne kadar büyük yeri oldugu bilinen bil' ev
dir (3:3 ) . Bil' Römülüs'ün, bil' Sezar'm ölümleri:d:n
s?nra~n~I~a§tIrllmaSl bu kültün sayrsrz tezahûrlo
rinden bir.idir. En önemli belirtisi de mezarlarm insaa-
tma gösterilen özendir. '

, Biliyoruz ki , Iskitlerin dininde dinî falcihk önem 
Ii yer tut uyordu. lskitlerdeki dinî falerhgin sekilleri
h.ak~mda He~odotta pek çok aynnti buluyoruz. Ta~
r~h~IYe göre Iskitlerin dinî falcI.1Ik.la gö revli rahiple
nmn adi ENARES ·di(")

, 1 ' . Eu kelimeden yunanca
bir- ek clan son iki harfi çrkarusak EN~t\.Rkahr.

. Etrüsklerin dininde de dinî falclIIgm çok ön'emli
yen vardI. Bununla görevli r ahipleri n adl AUGUR

Perugta''

(32) Herodotus, zikredihn~ ese r , s. 322.
(33) Mary A. .roncston "The E truscan life in

Ols chk i, F lorence 1964,
(3:1) "Herodotus" zik redUmi l1 eser, s. 291.298.(30 ) ''L'art barbare scythe", 5. 94.

(31) Talbot-R icc, "The Scythlans" s. 135, 128.

iskitl erin madencilikteki büyük ustahgmi Here
dottan ög reniyoruz. Tarihçiye göre bazr Iskit kabile
leri yalruz bronz üzerinde çahsrrdi. Bazilart ise de
mirt -de kull aru rdi fê' }. Arkeolojik kaailar Herodot'un
dediklerini dogrulamiatir. .Demirin Minusinsk'te M.ö.
1100 den beri ialendigi bilinmektedir.

E trüskl erle az çok Ilgilenmia herkes bilir ki ,
Etrüsklerde madencilik çok geli~nt4l bir sanatu..

Jski tler hakkmda, k oenman bir eser ola n "L'art
barbare scythe" de sunlart okuyoruz :

"iskit mezarlormda b.ulunmu§ el aynalan . son
de rece süslüdür. Fateet ae ä insam ~a§zrtan fey bun
larni saytsld~r. Va merale uyandtran nokta 00, bu.
el aynalanmn eodcoe kOOm mezarlarvnda: defjil, er
leek mezarlarznda da bulunmastdtr•.."(!IJ} .

Bu son söz1er hize lskitlerde aynalann dinî bir
manast ve önerru olmus olabllecegt flkrini vermek
te dir.

Aynanm Etrüsklerdeki önemi ve Etrüsk bölgele
rinde yapilnns kazilarda meydana çikan el aynala
rtmn büyük sayrsi herkesçe bilinen bir scydir. Eu ko 
nuda, özellikle Alman etruskologlan tarafmdan ya
zI1.Im~ bir çok eser var drr . Eu bilglnler Etrüsk áyna
larmm dinî bil' mana tasidiklarr sonucuna varmislar
dir.

14 _ MAD E N ClI..1K. .1

~J..
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(ES) di. lik baktsta "Enar" He "Augur" kelimeleri
birblrlnden çok farkh gibi görünür. Halbuki her
hangi dilciye sorulursa , diyecektir ki, bu Iki kelime
arasmda akr-abahk vardir. Çünkü lengüistikte aesli
harfler birbirinin yerini almakla kalmaz, N harfi de
NG den geçerek G harfine dönilsebilir- (ENAR 
ENGAR - UNGUR - AUGUR)

17 - BA~LlCA TANRI :

Herodot'a göre Iskitlerin en önemli tanrisi
TAB1Tt idi . T ari hçi bunu Yunanhlarm ates tanrJ.ça
SI HESTIA'ya benzetmektedir. (3 ~ ) .

Blllndigi gibi, Romaltlar at es tanrtçasr VESTA'Yl
Etrüsklerden alnnslardir. Fakat bu tann çanm etriîek
ge ad! süphesta baska idi . Hiç bir kaynak Vesta'nm
EtTÜsklerde en önemli t annça oldugunu söylemiyor.
BununIa beraher, Rom a devletinin protokoltinden bu
man a çikmaktadir. Látin kaynaklarmdan ögremvo
ruz ki , Veeta tannçasmm Vestal adim taaryan ra
hibeleri dinî ve içtimaî hlyer arsi içinde, kraldan eon
ra en yükse k mevkiye sahip idiler. Bu rahibeler-in
sahip olduklan ayrtcahk gösteriyor ki , bir zamanlar
E trüsklerin Veeta'si da !skitlerin "Tahiti' si gibi, en
önemll tanrtça idi.

Bugfin bazi yazarlarm öztürkçe olarak, "mabud"
yerine TAPIT kelimesini kullandiklartm hatrrlamak
(ja yerinde oIur.

(Si'S ) "Herodotus" ztkredtlmjg eser , s. 294_295.
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18 - KIUCA TAPMA :

Iskitlerde savar;; tannsrm yere çakilmrs blr kI1lÇ
temsil ederdi ('16). Bu kihç'a ktrm ortasmda tapcluLen,
ne glbi haztrhklarm yapildtgmi Heradat uzun uzadt
ya anlatmaktadir.

Diger taraftan biliniyor ki , Romahlartn E trüsk
lerden aldrklarr savas tanrasr Mars için tapmaklar
daima sehir dis mda Insa edilmis ve ayrrea ktrlar da
Mars'a adanmis bir alan bulundurulmustur. (Champ
de Mars).

Ir;; bununla bitmiyor. Meshut- Plütark "Komil
lüs 'ün hayati'' adh yazrsmda s öyle bir climl e sarfet 
mektedir ki, Iskitlerle ugra:;;maml~ olanlara manaëia
gelebilir.

"Bstciler Regia binaemda saklanan bir sûn
g-ilye Mars tulins verirlerdi". Din Ier tarihi uzmaru

.Georges Dumézil'in dayandrgr kaynaklara g ö-e ise :
"Ba,,>lang'1çta tunrc Mars bir süngiiden ba}ka biT

~ey degildi"(7
) .

Söylemege lüzum yoktur ki, kihç, süngü, hançer
ayn ayn siláhlar olmakla beraber, sembolik ve mitik
actdan ayni manayi tasimaktadtrlar-,

18 - KAHRA!'tlAN ATA VE EFSAJ.'Ij'"E KAlIRA MA....VI :

Herodot bildlriyor- ki, Iskitlerin efsan elerine gö 
re onlarm atasl t ann Zeus'den ve tannça YER'den

(36 ) Herodotue, e, 29 6.

(S7) " La Religion romaine archaique", Payot, Paria 1966, e.
37,
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dogan bir kahramandi. Pek açiktrr ki, t arihçi burada
Zeus kelimesini GöK yerine kullanmaktadir. Su hal
de, îskitlerin atasr GöK tanrrsmin h amil e brraktigt
YER'in karnmdan çikrmstr. Daha sonra Gök t orun
larma baai faydah hediyelcr de göndermisti ki, bun
lann arasmda altmdan sapan da vardi.

Açikça görülüyorki, Iskitlerde 11k Ata'mn ve
çocuklarmm hätrrasr TARll,/[ k avramma bagh idi.
Söz konusu ata'mn adr da TARGiTA-OS idi (3S) .

Simdi Etrüsklerdeki duruma bakahm :

Onlarda L àtin kaynaklarrmn Tages aduu ver
dikleri bir efsanevî kahraman vardi k i, etrüskçe adi
TARKHET idi (s{'). Bu kahraman, bir Etrüsk çiftci
tarlaauu sürerken, YERDEN ÇIKMI~ idi. Tarkhet
Etrüsk mi llefine hem dinî esaslart, hem de 'I'arnn'm
sirlan gibi faydah bilgiler ögret mi9ti .

zo. - UNUTULUP TEKRAR TARlH ~AHNES1NE

ÇIKI~ ,

Bu iki milletin Iraderindeki san paralellige de
isaret edelim.

He r ik.i mill et tat-ih sahneslnden a:)a0 yukan
aym zam anda çekilip, yüzyl1lar boyunca urmtulmus
olarak kahyorlar. !çlerinde aakladrklart hazineler ba-

(3S ) "H erodotos" cnnärt von Heimich Stein, 'wetdmannschc
Buchhandlung; Berljn 1896, Z,v'etter Band, s, 7.

(39 ) Otto.wrlhelm von Vacano, "The Etruscans in the
A ncten t World", I ndtanu Uruvcrstt y r'rcss, Washington
1965, s . 45
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I kumndan birbirlerine çok benzeyen Is kit ve Et rûak
mczarlan bütün Orta çag boyunca mezar- soyguncula
rma yem olduktan sonra, mo dern çaglarda aydm ld
silerin dikkatini çekmege bashyor . Isklt m eza rlarm
dan çikarrlrms hazineler Bü yük P etrc' ya sunulur
kcn t'") Avrupada sanat amatörleri arasmda "Etrüsk
vazosu" ilgi konusu olmega ba ahyor . Nihayet, 19
uncu yüzyrlda, gerck Iskit mezarlar r, gerek E trüsk
mezar'lart, arkeologlar t arafmdan açihp Incelenince,
ayni inamslara ve ayni sembolle re da yanan birbir i
ne benzer Iki medeniyet ortaya çikiyor.

(40) Mikhail Oryaznov, "Slbérie du Su d" , E ditions Nagel,
Genève 1969, s, 15-16.
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Tarihin §afagmda

ik i Türk dev/eti

(~_O-~2 May'tS 1985 tarihinde Ankara'da toplana-n
Tu.rk Devletleri Sempozyumunda olcunmu§ bildiri)

.. Ben sizl~l'e Eski çaga ait iki Türk veya Prcto .
Türk devletindan söz edecegim: Bunlarm birincisi
bazi Batrh tarihçilerde allerji uyandiran Pelasg dev
leti, ikincisi ise, baza Türk tarihçilerinde allerji uyan

dn-an Etrüsk devletidir. Her Iki devlet tarih-öncesi
ile t ari hin baslangiet arasmda yasarms giiçlü devlet
lerdir. Pelasg devleti M.Ö. 3000 civannda bugünkü

Yunanistamn topragt üzerinde kurulmustur. Etrüsk

devletine gelince, hu devleti M.ö. a~>ag1 ~ukan 1300

He 1000 arasmda Italyaya bil' kaç dalga halinde göç
eden Proto-Türkler kurmuslardir,

Tarih-öncesi d önemde bircr- genie ve giiçlü dev
let olduklarr bit- çok delillerden anlasrlan bu iki dev

leti t arihi n aafagmda sitelere, devletçiklere bölün
müs olarak görmekteyiz.
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Batrh tarjhçiler Pelasglara karsi niçin allerji du
yarlar? Hint-Avrupa §ovinizminden dolayt olea ge 
re k. Çünkü Pelasglarm H int-Avrupah olmadiklar r
anlastlnustir. 1885 ytlmda Limni adasuur; bi l' kö
yünde bulunmus bil' dikili tasm üzerindeki yazrt is 
bat etmist.ir ki, Pelasg dili Hint-Avrupalr dillerden
deg'ildir. Bu dil Hint-Avrupah diner gibi "flexionnel" ,
yani bükülen degil, "agglutinant", yani bi ti sken bir
dildir.

Bugün Bat111 tarihçilerin cogu Yunanist amn ta
rihini yazarken, Yunanistana Yunanhlardan 1000 yIJ.
öce gelip yerlesmis ve or ada hàkimiyet sürmüs olan
Pelasglardan söz etmezler.

Peki , ben Pelasglan nereden bulup çika rdrm ?
Bizzat Eski Yunanhlarm büyük saári Homeros' tan ve
tarihçilerin piri sayilan Yunanh tarihçi Herodottan...

Homeros Ilyada adli eserinln bil' çok yerinde
P elaeglar dan, daima olumlu olarak söz eder. Hero
dot is e, meshur eserinin hemen hemen dörtte hirinl
Pelasglara ayirrmstrr .

~imdi önemlt bil' nokta üzerinde duraca jhm ld , 0

de sudur: Eski Yunanh yazarlar eser ler-n de hep
Pelasglarla Etrüsklerl birblrleriyle karrsttr- .slar , bu
iki rrulleti kardes millet, hattà ayni mille: saym is
lardrr. Alman Ansiklopedilerinden Pauly ve Wiss öwa'
run meshut- "Realencyclopaedia der .klassischen }'.J
ter-tumswissenschaft" adh eseri bu bakrmdan mi
sallerle doludur.

Yunanh yazarlann Pelasglarla Btrfisl.Ieri ayni
millet saymakta hakh olduklarmi gösteren delil de
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yine bir az önce sözünü ettiglm, Limni adasmda buo
lunmus, M.Ö. Vfl. yüzyI.1a ait dikili tastrr . 0 dönemde
Li mni adasr Pelasglarm egemenligl altmda idi. Çün
kü adamn aneak M.ö . 510 yihnda Yunanhlarm eline
geçtigi bilinmekt cdir.

Bilttin Etrüskologl ara göre, Limni'd e bulunan
dikili tasin üze ri ndek i yazrtm dili ile etrüskçe ara
smda çok büyük benzerlik va rdir. Aradaki fark bir
Iehçe farkr niteligin~edir.

Pelasg dil inin bir Türk veya Prot o-T ürk dili cl
duguna tee, kesin ve reddedilmez bir delil vardu-: L û
tin yazar lanndan Varron, eserl er inden biri nde, Pe-.
lasglann küçük daglara 'rEPE de dikleri ni söyler . Bu
bilgiyi t saac Ta ylor'un "Etruscan r esearches" adli
eserinde bulm ak taytz.

Simdi geçellm Etrüsk devleti ne. Bu dev let site 
lere bölünmeden önce 0 kadar gii çlü bir devletmis ki ,
Fenikelilerle birl eserek, uzun zaman Yunanhl ara Ak
den izde ne fea aldmnarmstrr. Akdenizin Bah kisrm
bile Tirhen, yani-Etriisk Denizi adun tasrmëktadir.
Buradaki TiRHEN kelimesi Etrüsklerin yunanea adi
dir ve dogru ckunusu TURBAN'dIr. Çünkü eski yu
nancada Y harfi U tel áffuz edilir ve okunurdu. Ba
trhlat- kelirneyi bozmm}lardU'. ,

Burada Etrtiskler hakkmd a söyleyece klerim, is
te r istemez, 1985 yïhmn basmda yaymlanrms fran
SIZca kitabtmm özeti olacaktrr. Bu kitabnrun adr
"Les Etrusquea ètaient des Turcs. Preuves'' dir.
Yarii: "Etrüsk1er Türk idiler. Deliller"

Kitabimda ortaya k oydugum delill erin yarisr
DIN ile, yarlsl DIL He ilgilidir. Kitapta a~agl yukan
100 delil srralanmrstrr ; Bunl ardan s ize bir ikisini
sunmakla yet inecegîm :

Etrüsklerin Proto-Türk clduklarmn kesin de .
lillerden biri hem Etriisklerde, hem Eski Türklerde
kurtla ilgili efsaneIerin bulunmasrdrr . Bu m ilnase
betle ?1!DU söyleyeyim ki , Roma kurdu denilen mes
hur- antik heykel hiç de Roma Kurdu degildir : Bug ün
Romanm Kons ervatörler Müzesinde bu lunan bu hey
kel Romal tlar tarafmdan savas ganimet i olarak bir
E trüsk sehrinden Romaya ge tirilmiatir-, HeykcIi ya
pan Etrüsk heykeltrrasrn adr bile bilinmektedir.

Eski Türklerde hem erkek kurtla, hem dis l
kurtla ilgili efsaneler var -dr. Ayniyl e, Etrüsk lerde
(vc hem en bütün medeniyet ve kültür unsurlariru
E t rüsklerden alnus olan Látin Romahlarda ) hem er
kek kur-tla, hem di si kurtla ilgili efsaneler va rdi .
Romamn kurulusu Ile iIgiIi efs anelerden birinde
Tiirklerin Oguznamesindek ] Gök-börü veya Bozkurd'a
biIe rastl anmakt adlr. Yani , orduya kI1avuzIuk eden
bir kurda...

Baska bir misal , yani dèlil göstereyim :

Bugün Türklerin eski dini oIan §emanizme bagl1
kaldr klart için, l sIá miyetten önceki bütün Türk ef
sanelerini muhafaz.a etmis olan Yakut 'Iü rkl erlnln
Milli Destammn bir ye rinde sêyle bir olaydan söz
edilir: Büyük yararhklar güstermis olan bir kahra
mam mü káfatlandrrmak Için. bir tanrrça ona, emsin
diye, çiplak sag memesini uzattr.
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Ister inarun, ister inanmaym, bunda n 2500
kader yrl önce Etrüskler bu sahneyi bir deg'il, bir kaç
el aynasmm arkasmda resimlendirmisler-dir, Reaim
teri Alman etriiskologu Gerhard' m "E trüskische
Spiegel" adh eserinde görmek mümkündür.

... Tarihte Tü rk Devletl eri saythrken, Proto-Türk.
Ier tarafmdan Yunanis tanda kurulmus Pel asg Devletl
de, Italya'da kurulmus Etrüsk Devletj de sayilmah
dir. Bu, Türk Tarihinin geriye dogru suurlariru genis 
letecek, geçmlsimial zengl nles tirecektir,
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Bugünkii. !(lrYIZ re Ba§ktrt klynfellerine lJenzeyen en
e8ki Etl'iisk h:lyafctleri. Louvre Milze8i) Porie .
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Kul-Oba Jmzl1an nda lmhuimU;'i hit ultm vazo iizer ind e
yörillen klyajet (Bu\'ihk Etrûsk ralnbnunlci yibi IW R

lakl ücla tütturuhnüstur), Erm ituj Id iizes i.. L eninçrtul-

R tri1 sk rohibinin gelcl/l,'ksel klljll fctiJli y{jtda(3 /1 brc nz
hcykcl. Greqoricno M ik es!) ROn/a,
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Vçkenlerle 8ii81enmi~ Etrüsk raz(Jsu . M.Ö. FIl . Yüz~

!fIl . T'nrouinin Müzcsi. ttuiuo,

212

Uckenlerlc 8i{8lcnm.i,~ olujl. esl.'i 'f iiTk yurdlou1u J1li 
Jl1l8si IIS/ ,) /111111 HIn 1/,;:; roeo. Ennitlfj ]lhi8fSi .

fJelliil !!I'III/ .



iJi,' Etr iisk mubedini sii s1eyen çift at (ba,'" re ayak 
larm durut~lJ1a dikkut) 111,ö. IV. Y Üzy ll . T((l'(lll illia
Jli2:fsi. ifalyu.

Alla, yla rti:l bu lunmu~ bir altni kemel' iczer uuiek i çif i
at (ba§ ; t-e (l!Jak lar m durusnc na dil. kat) . ill .Ö. vt. Yiiz·
Y11 . E rm ifa j Mii zesi. L eninnvad,



s»
Etrûelcleráe 7\lIt8((7 stI.lJ1I((Jl keç iye an. In r brcme hey

i.«. JI .{j. FT. Yii:Yl1. Ftcna nu«, /I r k ro loj i Jliizesi.

216

KulJan'da bulusmuis bir keçi ba§'~ (Yedi.lüude:;le.r
tcazusnulo , .] üncü I(urgan). Ermita.j Müzesi,
Leninqrod,

217
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Bir Etrüsk leemcri ueernuie, sûru. luüinde arslanlor,
M.O. VII. Yüzyll, Villa G-iulia Müzesi , Noma.

218

Kaeak ietan'da bulu.nrnue bir kap iczeri ndek i sûrü lw-
lin de ursdu nlar. lçrm it u j lIfiizes! . !,cninyn/(l.

219



Etriceklerde kuf sal sayllan leuslar. (Bir fres7d en)

M.ö . V I. riisyll. Turqu inia, tiulua,

220

88111 Tiirklenle }{ u§·Zar (ipc7d i üserinc i çlemc) M.ü.
1'. ccun FI. ,1!iizYll . Pa ztr ilr. Aftay. Brmitaj .I11üzcsi}
[ ,eJl Îll qrw !.

221
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E trü sklerrle griffon" deïulen lWYl/ti lw y van ( Bi l'

m enner la/Hi t ûeerinde) , Tcrouinin Müzes i, Jtalya .

222

Kul-O/m'da lJII! U ;1iilll~ Inr gii1Hii~'i va:w (::eri rult:ki
"grif/nu" Iur .. (Bi r oogaya saldm!j hclinde) , Erm.itnj
Müzesi , LeHingrwl.



Içt riiskt cnlc uai«. M.ö. Vl. Y iiZY11. Floranui Arke~

oloji Mii z'C8i.

Kclc vmcedc Im!unlllwj nl tin saph balic/. Bir illci K ur
~{(/)1. RïlHir'(fj }}Jü::;csi, L eJlillynul.



Btriiskierde uuna. Grecoriano Mûzesi, v atikan.

226

Eski Tiirklerrle au na. M.Ö. V . t:eYi! Vl. Yiizyll, Altay .
Pazan k ll , EIïYlitaj Miize.'ii. Leninymd.



/Ju JJi9i, Kurt. hcykdi Inlgün Itcnnu'üu.. J{apilol tenest
ii 8pri n(/eki Kcmecrvut örler Mii zcsindr: rJII!IIJ11110ktar/lr .

228

Hu na{a I'rslH i yiiriil f'1I re ,IIUlIl u; ()la mk "Ronia

j'1.u rdu" diye to nman Di:;;i Kurt heykeliniJl Rom a 7le

tnc tnr ilqisi uokt.ur,

"T'u r lc Deoletlen " sempozywnunda yaptlgull
I,·(J/I/i.';;III((da /w liTUifjim tliN. eslci 'I'iirk: eîe aneierm 
dcki I IUII Ata: lcurdu., hem onlllYo, uol gösterc1/ Boe
tcurdu, hem de inean yavrnsu emziren Diyi, Kurdu.
ayncH Etriisk ejsanelerinde de ImlmaldaY'12'. E u et .
saneieri, hiç §ûplwsiz, Orta Asya'dan dofjradaT? dog
Tuya gelmi§ re ke ndslerine Villan ovalt w h t'e ri lmiy

ohm Pr oto _Tûrkler ltalya'Y(J get irmi§lerdir.

Kcnseroaiörier .Müzcs indelá mesnur Di:;;i. Kur t
heykdi. L átin. dönem inde. bil' Etrüsk eehrinden, 8(1

l" l/$ grlll imcti olorolc Roma'ya qetirilmiet.iï: M.Ö. 295
Yllmda, }wkiki bir leurt say esinde bil' sava,§m kaza
w1)1)(.'31 iizerine, tnr cz maniiksvzca otarak, Di§i Knd
tieukelinin. ali.ina: Rcmuüslar tara/mdCHt llcmüs re
RO/ll.iiliis'iin hculcelleri ilav e ud ilm i{! ti r . Buqun lleykc1
bu i/û eden lell crrnnuetn.
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"Les Etrusques étaient des 'I'ures. P reuves"
adh fransrzca kitabm

lÇ1NDEKlLER

önsöz

Giri~

smrxcr BöLûM

Dln ile ilgili deliller

I

Evrenin yaplsl

(Reki Turklerdc de) Etrüsklerde de) Gögün ve Yeral
ttmn koqnei sayûan deUklerin varl1,gzna inanlld1,gt an
latllmaktadIT)

TI

Dilnyanm dogWiu

(Gerek E trü.sklerin, gerek E1ski Türklerin inan1§tnG

ç öre, Dünya Götc, Deniz veToprag'tn birbirinden ay-
r ûmasc ile meydana gelm i$fi) ,
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